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Arkivsaksnr.: 18/1601-1   Arkiv: 033  

 

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for 

helse, omsorg og velferd den 08.05.2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Refererte saker tas til orientering. 
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Arkivsaksnr.: 16/1459-10   Arkiv: F47 &10  

 

Orientering årsrapport interkommunal barnevakt Hole, Jevnaker, 

Ringerike, Modum, Krødsherad og Sigdal 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.05.2018 

/ Hovedutvalget for oppvekst og kultur  

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Årsrapport 2017 interkommunal barnevernvakt Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, 

Krødsherad og Sigdal tas til orientering.  

 

  

Innledning 

Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 1-1 pålegger kommunene at barn og unge «får 

rett hjelp og omsorg til rett tid». Hvis barn og unge står overfor en akuttkrise eller blir utsatt 

for grov omsorgssvikt, vil begrepet «rett tid» kunne være både kveld, natt, helg og høytider.  

 

Den interkommunale barnevernvakten er nyetablert, og var operasjonell fra 03.05.17. 

Ringerike kommune er verstkommune. Det er etablert en styringsgruppe for prosjeket 

bestående av kommunalsjefer for barnevernstjenestene i Jevnaker og Ringerike, samt 

barnervernsledere i de berørte kommunene.  

  

I perioden mai til og med desember 2017 har barnevernsvakten vært i kontakt med ca. 145 

barn og deres familier. Det er registrert 800 saker hos barnevernvakten, av disse er 589 tilsyn 

bestilt av barneverntjenestene.  

 

Beskrivelse av saken 

Fylkesmannen i Buskerud bevilget i 2015 midler til utredning av barnevernvakt i form av 

midler til samhandlingstiltak i kommunene. Trine Ingulfsen Consult AS utarbeidet en 

utredningsrapport. Anbefalingen i utredningsrapporten er at det opprettes interkommunal 

barnevernvakt som et prosjekt etter vertskommunemodellen.  

 

I juli 2016 formaliserte kommunene Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, Krødsherad og Sigdal 

samarbeidet om en interkommunal barnevernvakt, og har inngått en avtale om 

vertskommunesamarbeid.  
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Rapporten fra Trine Ingulfsen Consult AS bygger i stor grad på hvordan Drammen 

barnevernvakt drifter. Man ønsket en tilnærmet modell for barnevernvakten som skulle 

etableres. Prosjektleder og leder for barnevernvakten ble ansatt 01.01.2017 

 

Formålet med barnevernvakten er å gi barn og unge nødvendig hjelp og omsorg til rett tid ved 

å ha tilstrekkelig beredskap til at nødvendig hjelp kan gis utenom ordinær kontortid. Dette er i 

tråd med Lov om Barnevernstjenester § 1-1, samt være en styrking av tjenestetilbudet til barn 

og unge i de samarbeidende kommunene.  
 

Barnevernvaktens hovedoppgave er å være i beredskap og yte rask bistand til og barn og unge 

når det oppstår akutte kriser utenom barnevernstjenestens åpningstid. Barnevernvakten 

samarbeider med politiet når barn og unge er involvert i saker av akutt karakter som politiet 

jobber med. Barnevernvakten er tilgjenglig for familier og samarbeidspartnere som trenger råd 

og veiledning til barn og unge og deres situasjoner. Barnevernvakten bistår barneverntjenesten 

med kontrolloppdrag (tilsyn). Akuttarbeid prioriteres alltid først. Tilleggsoppgaver må derfor 

vike og utsettes hvis det skjer noe som vudereres som mer akutt.  

 

Barnevernvakten hadde i perioden mai til desember 211 hendvendelser/akutt oppdrag. 

Barnevernvakten og dens funksjon begynner å bli kjent blant barn, unge og deres familier, og 

ute i de ulike offentlige instanser.  

 

Økonomi  

Utgiftene fordeles på kommunene etter antall innbyggere pr. 01.01 det gjeldende driftsår. 

Ubrukte midler avsettes til bruk etterfølgende år. Regnskap 2017 viser et mindreforbruk på 

929 670,28 kr. Ubrukte midler i 2017 vil langt på vei dekke det økte budsjettet i 2018.  

 

Tidligere behandlinger 

Vedtak fattet i Hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/16, Formannskapet sak 48/16 og 

Kommunestyret sak 49/16 - Barnevernsvakt for kommunene Jevnaker, Hole, Modum, 

Krødsherad, Sigdal og Ringerike 

 

1. Felles barnevernsvakt for Midt-Buskerud, Ringeriksregionen og Jevnaker kommune 

etableres fra sommeren 2016 i tråd med saksframstillingen.  

2. Barnevernsvakten organiseres som et interkommunalt samarbeid hjemlet i kommunelovens 

§ 5A. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-

1 b.  

3. Barnevernsvakten etableres som et prosjekt. Prosjektet evalueres fram til årsskifte 2018-

2019, med sikte på implementering av et eventuelt korrigert driftskonsept fra 1. januar 

2019.  

4. Forslag til samarbeidsavtale godkjennes.  
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Rådmannens vurdering 

Barn har krav på vern mot alle former for vold og omsorgssvikt og alle har et ansvar for å 

hindre at det skjer. Barnevernstjenesten har et særlig ansvar for å gripe inn for å sikre at barn 

som lever under skadelege forhold får nødvendig og rett hjelp til rett tid. Barnevernsvakten har 

både kompetanse og er i beredskap på kveldstid, i helger og i ferier til å takle denne 

utfordringen. Rådmannen er fornøyd med arbeidet som gjøres av den Interkommmunale 

barnevernvakten.  

 

 

Vedlegg 

Årsrapport internkommunal barnevakt 2017 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandlere: Helle Berget og Lars Erik Braaten 
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Arkivsaksnr.: 18/1260-1   Arkiv: G10  

 

Diverse orienteringer  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Saken tas til orientering 

 

  

Beskrivelse av saken 

 

Diverse orienteringer v/kommunalsjef  

 Forespørsel til kommunene om å være prøvekommune for å overta ansvaret for den 

offentlige tannhelsetjenesten. 

 Status utskrivningsklare pasienter og ventelister  

 Avslutning etter oppfølging etter tilsyn Fylkesmannen 

 Status byggeprosjekter 

 

 

Vedlegg 

 

 Brev fra Helse og omsorgsdepartementet m/følgeskriv fra Fylkesmannen i Buskerud 

vedr. tannhelsetjenesten 

 

 

 Ringerike kommune, 06.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 18/1292-1   Arkiv: 004  

 

Ringerike interkommunale legevakt, - årsmelding  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Årsmeldingen fra Ringerike interkommunale legevakt tas til orientering. 

 

 Beskrivelse av saken 

Ringerike interkommunale legevakt tilbyr akutte allmennmedisinske tjenester for innbyggerne i 

kommunene Ringerike, Hole, Krødsherad, Jevnaker, Modum, Sigdal og Flå. 

Legevakten skal håndtere henvendelser som ikke kan vente for ordinær behandling hos fastlege 

i kontortiden. I tilfeller der det vurderes at en henvendelse klart kan vente, vil legevakten gi råd 

om hvor pasienten bør henvende seg. 

lnnbyggertallet i nedslagsfeltet er ca 6l 000 mennesker. I tillegg er det mange mennesker som 

oppholder seg midlertidig i legevaktdistriktets kommuner som også har rett på nødvendig 

helsehjelp på legevakten. Det betyr at pågangen til legevakten spesielt stor i helger, høytider og 

ferier, og større enn ellers i året. Legevakten er lokalisert i lokaler på Ringerike sykehus. 

Årsmeldingen gjelder driftsåret 2017. 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike interkommunale legevakt er organisert som et «Vertskommunesamarbeid» med 

Ringerike kommune som vertskommune. I henhold til samarbeidsavtalen leverer legevakten en 

årsmelding som er noe mer detaljert en den omtale legevakten får i årsmeldingen for Ringerike 

kommune, som grunnlag for behandling i den enkelte samarbeidskommune. 

Rådmannen legger med dette fram denne årsmeldingen (se vedlegg) for hovedkomiteen for 

helse, omsorg og velferd til orientering. 
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Vedlegg 

 Årsmelding fra Ringerike interkommunale legevakt 

 

 

 Ringerike kommune, 09.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalesjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



  Sak 18/18 

 

 Side 10 av 12   

 

 

 
Arkivsaksnr.: 18/1489-1   Arkiv: F00 &14  

 

Pasient- og brukerombudet, - årsmelding Buskerud 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.05.2018 

/ Eldrerådet  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd tar årsmelding 2017 fra pasient- og 

brukerombudet i Buskerud til orientering. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Vedlagt følger årsmelding fra Pasient- og Brukerombudet i Buskerud 2017. Årsmeldingen tar 

for seg egne kapitler innen spesialisthelsetjenesten (somatikk og psykisk helse/rus), kommunale 

tjenester og fastlegeordningen. Årsmeldingen fra 2017 viste at antall klager til ombudet fra 

pasienter og brukere i Ringerike kommune fremdeles er i nedgang, men at den nedgangen fra 

2015 til 2016 nå har flatet ut. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Pasient og Brukerombudet har i 2017 mottatt 52 henvendelser vedrørende Ringerike Kommune. Dette er 

en nedgang fra 2016 der det var 55 henvendelser og fra 2015 der det var 80 hendelser.  

 

Ombudets årsmelding gir et relativt generelt inntrykk av kommunene innenfor ombudets 

ansvarsområder. For å få en bedre vurdering av Ringerike kommunens tilbud har Rådmannen 

bedt ombudet om en mer spesifikasjon relatert til kommunen. 

 

 

 

Pasient og Brukerombudet uttaler: 

 
«Det er riktig at Ringerike kommune hadde en nedgang i antall henvendelser inn til vårt kontor i 
2016 og en utjevning i 2017.  I 2015 var det stor frustrasjon blant pårørende som var konsentrert om 
to områder:  
1. Misnøye med kvaliteten ved Hønefoss sykehjem  



  Sak 18/18 

 

 Side 11 av 12   

 

2. En opplevelse av at kontor for tjenestetildeling nesten uten unntak valgte retur av bruker til eget 
hjem med hjemmetjenester etter utskriving fra sykehus eller korttidsopphold for å se om det var 
mulig å unngå innvilgelse av langtidsplass på sykehjem. Dette skapte frustrasjon og redsel hos 
brukere og pårørende, og fortvilelse hos tjenesteyterne som delte pårørendes oppfatning av at 
nivået på tjenestene var for lavt.   
  
De to siste årene har vi svært få klager relatert til disse to punktene, så da legger jeg til grunn at det 
er lagt ned et forbedringsarbeid her. 
  
Vi har også de to siste årene hatt et svært godt samarbeid med saksbehandlerne i Ringerike 
kommune.  Mens vi tidligere opplevde både mistenkeliggjøring, irritasjon og forsvar av kommunens 
vurderinger/beslutninger, ser vi nå at de innspillene vi presenterer på telefon blir håndtert 
direkte, og det etableres gode løsninger i samarbeid med bruker og pårørende.  Dette gjør at vi 
sammen kan jobbe mer effektivt og direkte uten å måtte gå veien om omfattende klagebrev.  Vi 
håper dette fortsetter i tiden fremover!  
  
Når det gjelder innholdet i henvendelsene vi mottok i 2017, er de stort sett i samsvar med det vi får 
fra brukere i andre kommuner.  Av de 52 henvendelsene var 12 rettet mot fastlegene i kommunen, 6 
mot legevakt og 3 mot fengselshelsetjenesten i Ringerike fengsel.  Det betyr at det var 31 
henvendelser rettet direkte mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene.  Som sagt er innholdet 
varierende og det er få tendenser eller gjennomgående problemområder, men jeg vil fremheve 
følgende punkter: 
1. Vedtak om reduksjon av tjenester kan bære preg av at det er forhåndsbestemt at det skal 
gjennomføres en reduksjon.  Det er liten sammenheng mellom de faktiske forhold i saken – herunder 
kartlegging av tjenestebehov og de konklusjonene som fremkommer i vedtaket.  
2. Brukere opplever liten involvering og medvirkning i prosesser som gjelder endring og reduksjon. 
De beskriver: «Har fått beskjed om at……. og det virket som om de hadde bestemt seg på forhånd» 

3. Tjenester (eks miljøarbeider) som har fungert godt for brukerne blir fjernet og skaper så mye uro 
og frustrasjon at pårørende får en større omsorgsbyrde enn det de er forpliktet til eller ønsker/orker.  
  
Oppsummert mener jeg det bør bli en bedre kvalitetssikring av saksbehandling og vedtak i 
kommunen for å sikre at både de prosessuelle reglene og at pasient- og brukerrettighetene er 
ivaretatt. Dette handler om god og tydelig ledelse, kompetanse hos saksbehandlerne, respekt for de 
som har behov for tjenester fra kommunen og et ønske om å finne gode, kreative, individuelle og 
funksjonelle løsninger for hver enkelt. Ulike saker kan og skal behandles ulikt!» 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen er godt tilfreds med ombudets tilbakemelding og mener denne klart viser at det 

arbeidet man har iverksatt i tråd med handlingsplanen 2017 har ført til en kvalitetsforbedring i 

tjenestene. Ombudet kommenterer at kommunen ikke har noen gjennomgående 

problemområder, noe som er en positiv utvikling fra ombudets tilbakemelding i 2015. 

 

Som det fremgår i ombudets generelle tilbakemelding til kommunene, stilles det spørsmål 

vedrørende forhåndsbestemmelser om reduksjon i vedtak. Ombudet har spesielt kommentert 

BPA (brukerstyrt personlig assistanse) ordningen i sin årsmelding. Rådmannen mener at BPA i 

utgangspunktet var en svært raus ordning for brukerne. I de senere årene er det utgitt et nytt 

rundskriv vedrørende rettighetsfesting av BPA, noe som i større grad enn tidligere gir 

kommunen svar på uklarheter rundt ordningen. Kommunen skal jevnlig revurdere brukerens 

tjenester i tråd med god forvaltningspraksis og brukermedvirkning. Da brukernes livssituasjon 

ofte endres gjennom flere år, er det lett å forstå at brukerne føler de mister noe når innvilgede 
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tjenester revurderes opp mot nye rundskriv og lovverk. Dette til tross for at innvilget tjeneste 

er forsvarlig. Rådmannen vil samtidig understreke at det er viktig at brukermedvirkning er i 

fokus og at dette er et kontinuerlig forbedringsarbeid enhetene hele tiden må arbeide med. 

 

Når det gjelder tjenesten miljøarbeid forstår Rådmannen at man i en omorganiseringsfase 

oppfattet at tilbudet i en periode var haltende. I løpet av 2017 ble flere av kommunens enheter 

omorganisert, noe som medførte et redusert tilbud i en periode der enheten fikk ny leder og 

tilholdssted. Denne prosessen er nå landet og miljøarbeidertjenesten er nå flyttet under 

avdelingen psykisk helse og rus, en avdeling med nær tilknytning flere utsatte brukergrupper 

som ofte har tildelt tjenesten. 

 

Rådmannen vil legge til at det er nylig er gjort en endring i strukturen til tildelingskontorets 

ukentlige tildelingsmøte. Tildelingsmøte består i dag av enhetsledere med ansvar for tjenester 

og leder for tildelingskontoret med juridisk bakgrunn. Saksbehandlere kommer inn for å 

presentere saken etter fast oppsatt mal. Dette vil på sikt sikre bedre helhetlig forvaltning av 

våre tjenester og en mer objektiv tildeling av tjenestene ut ifra brukers funksjonsnivå og behov. 

Dette vil medvirke til en bedre kvalitetssikring av saksbehandlingen og de vedtak som fattes i 

kommunen, og på denne måten bidra til at pasient- og brukerrettighetene er ivaretatt.  

 

Rådmannen bemerker den positive utviklingen og legger frem årsmelding 2017 med de 

spesifikasjoner som Ringerike kommune har bedt om, til orientering. 

 

 

Vedlegg 

 

Vedlegg 1- Årsmelding for Pasient- og Brukerombudet i Buskerud 2017 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråten 

 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

 

Arbeidsmiljøutvalget 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/560-3   Arkiv: 443  

 

 

Vold og trusler i forbindelse med arbeidet 

 

Forslag til vedtak: 

 

Prosedyre for vold og trusler i forbindelse med arbeidet vedtas. 

 

 

 

Bakgrunn 

Vold og trusler er et alvorlig tema. 7,5 % av alle arbeidstakere i Norge blir utsatt for vold eller 

trusler hvert år. Det vil si ca. 200.000 personer. Det er en økning de siste årene av registrerte 

saker til Arbeidstilsynet.  

 

Fra 1.1.2017 gjelder nye regler om forebygging av vold og trusler på arbeidsplassen. 

I følge KS er vold og trusler er en arbeidsmiljøutfordring som kan få alvorlige konsekvenser. I 

kommunesektoren er helse- og sosialtjenestene spesielt utsatt, men også undervisnings-

sektoren har enkelte hendelser med vold og/eller trusler om vold. Da er det vanligvis barn og 

ungdom som rammes. 

 

I okt 2017 vedtok Rådmannen at en arbeidsgruppe nedsettes for å styrke internkontrollen med 

forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler i forbindelse med arbeidet.  

 

Effektmål:  

 Arbeidsgiver sørger for at risiko for vold og trusler om vold så langt som mulig fjernes eller 

reduseres 

 Skadevirkningene reduseres for de som rammes 

 

Beskrivelse av saken 

Arbeidsgruppens kartlegging i kommunen viser at det utøves vold og trusler i alle sektorene. 

Det har vært alvorlige hendelser i avdelinger som ikke inngår i nasjonalt, beskrevne 

risikogrupper. Politiet er en hyppig og viktig samarbeidspartner for mange av våre avdelinger. 

 



- 

Nye regler fra Arbeidstilsynet 1.1.2017 fordrer at kommunens ledere minimum årlig skal 

vurdere risiko for vold og trusler om vold i egen virksomhet, og gjennomgå egne systemer og 

rutiner i tråd med de nye bestemmelsene. Dette er et viktig og tidkrevende arbeid. Lederne 

trenger innføring eller repetisjon i bruk av risikoanalyse. Verneombudene vil her være en viktig 

samarbeidspartner og støttespiller for lederen og de ansatte. 

 

Ansvaret arbeidsgiver har for å forebygge at ansatte kan bli utsatt for vold og trusler om vold 

er ikke nytt. To tilsyn foretatt av arbeidstilsynet i 2017 viser at det foreligger en del gode 

rutiner i kommunen, men også at en del av dette viktige arbeidet gjenstår.  

 

Arbeidsmiljøloven slår fast at arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, 

trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre (aml. § 4-3). Det systematiske 

HMS-arbeidet innebærer blant annet at det arbeidsgiver skal kartlegge, risikovurdere, utarbeide 

planer og iverksette tiltak for å sikre at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, jf aml. § 3-1. 

Videre skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som 

kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon 

som er nødvendig, jf aml. § 3-2.   

 

I følge Arbeidstilsynet må hele virksomheten jobbe sammen for å få et godt arbeidsmiljø. 

Arbeidsgiver har ansvaret for å forebygge, håndtere og følge opp vold og trusler, men det er 

flere viktige roller i arbeidet. Ledere, verneombud og tillitsvalgte skal samarbeide i det 

systematiske helse-miljø- og sikkerhetsarbeidet. Dette krever felles møtearenaer. Kommunens 

MKS grupper kan være en slik møtearena. 
 

De nye reglene stiller blant annet krav om at virksomhetene skal kartlegge hvilken risiko det er 

for at arbeidstakerne kan bli utsette for vold eller trusler, og presiserer momenter det særlig 

skal tas hensyn til i risikovurderingen. Videre presiserer de nye bestemmelsene at 

arbeidstakerne får nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av vold- og 

trusselsituasjoner og at arbeidstakerne og deres tillitsvalgte får nødvendig informasjon.  

 

De nye bestemmelsene stiller krav til at arbeidsgiver skal sørge for at ansatte som blir utsatt for 

vold og trusler får nødvendig oppfølging i etterkant av hendelser.  

 

Det å ha beskrevne rutiner for hvem som skal foreta oppfølgingen av den ansatte er vesentlig. 

Bedriftshelsetjenesten kan her være en naturlig samarbeidspartner. 

 

Det er innhentet tilbud om opplæring fra eksterne leverandører. Rutinen skal implementeres 

som del av dette opplæringsarbeidet. Implementeringsplanen vil inneholde oversikt over 

kursaktiviteter, innhold, gjennomføring, målgrupper. Aktivitetene vil evalueres. 

Opplæring av ledere i risikovurdering av vold og trusler på egen arbeidsplass vil være en viktig 

del av arbeidet. Implementering av rutine for netthets vil også inngå i arbeidet. 



- 

Verneombudene vil få en aktiv rolle i implementering og realisering av dette arbeidet.  

Bedriftshelsetjenestens medvirkning blir også en viktig del av arbeidet. 

 

AMU vil inneha en viktig rolle ved å ha det overordnede ansvar for å følge med på avvik og 

påse at kommunens rutiner følges samt samarbeide med Bedriftshelsetjenesten. 

 

Juridiske forhold  

 Arbeidsmiljøloven §4-3 

 Forskrift om systematisk helse-miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 

 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning  

 Arbeidstilsynets publikasjon nr. 597 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

I mars 2018 vedtok Kommunestyret rutine for netthets i Ringerike kommune. Rutinen for 

netthets vil implementeres med rutine for vold og trusler.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er svært fornøyd med at det er utarbeidet en overordnet prosedyre for vold og 

trusler. De nye prosedyrene skal sikre at ansatte som utsettes for vold og trusler gjennom 

arbeidet blir ivaretatt på en god måte. Videre er det viktig med et forebyggende arbeid slik at 

hendelser i størst mulig grad unngås.  

 

Rådmannen mener det er sentralt i videre arbeid at de nye prosedyrene implementeres i tråd 

med anbefalingene til arbeidsgruppen og de nye bestemmelsene.  

 

Vedlegg 

Prosedyre for forebygging, håndtering og oppfølging ved vold og trusler.  

 

 

Ringerike kommune, 09.04.2018 

 

Tore Isaksen 

rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Astrid Lundesgaard 
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ProsedyreForebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler mot ansatte

Formål
Rutinen skal så langt det er mulig f orebygge vold og trusler . Rutinen skal også være et hjelpemiddel
for leder, verneombud og ansatt i håndtering og oppfølging av hendelser hvis volds og trusler
forekommer.

Grunnlag
 Arbeidsmiljøloven § 4 - 3 (lovdata.no)
 Arbeidsmiljøforskriftene:

o Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
o Arbeidsplassforskriften
o Forskrift om utførelse av arbeid

 Straffeloven
 Arbeidstilsynet

Beskrivelse
Forebygging av vold og trusler
Det skal foretas regelmessig og systematiske kartlegginger av farer knyttet til hvor og i hvilke typer
arbeidssituasjoner arbeidstakerne kan bli utsatt for vold og trusler. Risiko ved farene skal vurderes
opp mot sannsynlighet for å bli utsatt for vold og trusler samt hvilke konsekvenser det kan få.
Det skal utarbeides en handlings plan og tiltak ene skal prioriteres og iverksette for å redusere
risikoen. Arbeidet skal følges opp og evalueres. Leder har ansvaret og arbeidet gjøres sammen med
verneombudet og medarbeiderne involveres.
Link til s jekkliste nr. 1 : Organisatoriske t iltak for å forebygge vold og trusler og eksempler på fysiske
tiltak

Ansvar - myndighet
Rådmannens ansvar - og oppgaver
Rådmannen har det overordnede ansvaret som kommunen har som arbeidsgiver når det gjelder de
ansattes psykososiale arbeidsmiljø . Rådmannen skal sørge for at det finnes gjeldene prosedyrer og at
det er nødvendig kontroll på området. Rådmannen har besluttet at det skal være nulltoleranse for
vold og trusler i komm unen.

Kommunalsjefens – ansvar - og oppgaver
Skal sikre at alle ledere og ansatte er kjent med og følger kommunens gjeldende rutiner for
forebygging, oppfølging og ivaretagelse.

Enhetslederen i samarbeide med egne avdelingsledere. Ansvar - og oppgaver
 S ikre at det foretas risikovurdering av arbeidssituasjoner og at det utarbeides handlingsplaner

som følges og evalueres.
 S ørge for at alle egne ledere og ansatte får tilstrekkelig opplæring om hvordan man skal

forebygge og trekke seg ut av situasjoner hvis hendelser med vold og trusler oppstår.

Den lederen i hierarkiet som står medarbeideren nærmest ved en hendelse skal sørge for at :
 Saken håndteres umiddelbart.
 Ivareta både omsorgsplikt en og aktivitetsplikt en .
 Sørge for rapportering og dokumentasjon.
Link til sjekkliste nr. 2: Arbeidsgivers plikter ved vold og trusler
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Verneombudets ansvar - og oppgaver
Verneombudet er arbeidstakernes representant i arbeidsmiljøsaker. Når det gjelder vold og trusler er
det viktig at verneombud i samarbeid med leder jobber aktivt med forebygging, deltar i
risikovurdering og bistår leder med oppfølging av den ansatte etter en hendelse. Verneombudet skal
gjøres kjent med alle hendelser angående vold og trusler allerede første virkedag etter hendelsen.

Medarbeideren
Me darbeideren skal gjøre seg kjent med kommunens gjeldende rutiner. M edarbeidere i kommunen
skal få tilstrekkelig opplæring i forebygging og håndtering av vold - og trusselsituasjoner og i bruk av
eventuelt sikkerhetsutstyr ved eget arbeidssted.
Den som blir utsatt for vold og trusler
Link til sjekkliste nr. 3: D en /de som blir utsatt for vold eller trusler
Link til sjekkliste nr. 4: D en/de som blir utsatt for trusler
Link til sjekkliste nr. 5: Den/de som blir utsatt for trusler over telefon eller i ekspedisjonen

Økonomiske forhold
Personlige klær og utstyr som blir ødelagt vil som hovedregel bli erstattet av arbeidsgiver.
U tgifter til eventuell legebehandling dekkes av arbeidsgiver .

Anmeldelse
Kommunen skal vurdere politianmeldelse/ sende inn påtalebegjæring dersom Straffelovens
§§ 271,272 ( kroppskrenkelse ), 273, 274 ( kroppsskade ) og /eller §§1 55 (vold eller trusler mot offentlig
tjenestemann ) brytes . Det er et særskilt vern for enkelte yrkesgrupper, det gjelder helsepersonell,
persontran sport og personer som har ansvar for opplæring i grunnskole, jfr Straffeloven §§265 og
286.

Kvalitetsmål
Ansatte i Ringerike kommune skal så langt det er mulig ha en hverdag hvor de ikke opplever å bli
utsatt for vold eller trusler. Dersom det likevel op pstår situasjoner skal den ansatte umiddelbart
ivaretas og følges opp av arbeidsgiver etter gjeldende rutine.

Evaluering
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SJEKKLISTE nr. 1:
Organisatoriske tiltak for å forebygge vold og trusler
 Sørge for tilstrekkelig med arenaer for erfaringsutveksling og organisatorisk læring.
 Legge til rette for et godt ytringsklima på arbeidsplassen med aksept for individuelle forskjeller

i reaksjonsmåter.
 Jevnlige risikovurderinger.
 Informasjon om risikoforhold.
 Opplæring og kompetanse.
 Rutiner fo r varsling og rapportering av hendelser.
 Et fungerende avvikssystem, samt bruke avvikene i risikovurderingen (vurdering av

sannsynlighet).
 Beredskapsplaner som dekker relevante hendelser iht vold og trusler på arbeidsplassen.

Eksempler på fysiske tiltak
 Fjerning av farlige gjenstander.
 Rømningsveier.
 Tilpasning av innredning av lokalet slik at man lett kan komme seg ut.
 Mulighet for innsyn slik at andre kolleger kan følge med.
 Sikkerhetssystemer - alarm, videoovervåkning, overfallsalarm.
 Interntelefon.
 Adga ngsbegrensning /låserutiner .

SJEKKLISTE nr. 2 :
Arbeidsgivers plikter ved vold og trusler
(gjelder også hvis truslene kommer via telefon, sms, e - post eller pr. brev ).
 Vurdere om legehjelp er nødvendig. Hvis leder ikke er på jobb, må dette vurderes av de som er

på jobb sammen med den skadde.
 A lvorlighetsgraden vurderes for evt. melding til overordnet leder.
 F ørste samtale med arbeidstaker: Vis omsorg og nærvær.
 Vurder e behovet for å kontakte pårørende i samråd med vedkommende.
 Klarlegg e med vedkommende om det er noe vi kan hjelpe til med i dag/ de første dagene.
 Vurder e behov for ytterligere faglig oppfølging eller ekst ern bistand fra bedriftshelsetjenesten.
 Sette av tid til ytterligere samt ale med den som har vært utsatt.
 Eventuelt vurder e tilpassing av arbeidsoppgaver den første tiden etter hendelsen.
 Orientere verneombud om hendelsen første virkedag.
 Vurder e behovet for et informasjonsmøte med de andre ansatte/debrifing.
 Beskytt e arbeidstakerne mot media og tredjeperson.

Rapportering og dokumentasjon
 Ta vare på eventuelle vitner til hendelsen.
 Hendelsen registreres i avvikssystemet.
 Eventuell personskade skal registreres.
 Lederen oppretter en sak i ESA. Møter og saksgangen må dokumenteres. All informasjon om

hva som gjøres/oppfølgingstiltak og referat fra møter må nedtegnes skriftlig og vedlegges
saken. Saker av denne typen er taushetsbelagte, jf. Offentlighetsloven §13 og
Forvaltningsloven §13 (lovdata.no).

 Vurder e anmeldelse til politiet etter dialog med enhetsleder eller kommun eadvokatkontoret .
Det presiseres at ikke alle saker nødvendigvis skal anmeldes. Anmeldelse må vurderes i hvert
enkelt tilfelle, men terskelen for anmeldelse er lav. Dersom kommunen ønsker å levere
anmeldelse/påtalebegjæring, så er det enhetsleder som gjør dette.

 Arbeidstilsynet skal varsles ved alvorlige ulykker . Beskrives - link
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 Skademeldingsskjema skal sendes til kommunenes forsikringsselskap Beskrives - link

SJEKKLISTE nr. 3 :
Den /de som blir utsatt for vold eller trusler
 Forsøk og lese signaler. * Vurder om situasjonen innebærer risiko.
 Benytt konfliktdempende kommunikasjon. *
 Hvis du er alene, trekk deg umiddelbart ut av situasjonen og tilkall hjelp fra kolleger hvis mulig.
 Vurder om politiet skal kontaktes for å forhindre ytterligere vold.
 Det må vurderes om annet tilstedeværende personale skal ta hånd om den som utøver vold

eller truslene hvis mulig.
 Vurder om d et er nødvendig å stenge virksomheten /dørene .
 Sikre bevis, se sjekkliste 5.
 Varsle nærmeste leder om hendelsen.

*Læres på kommunens kurs

S JEKKLISTE nr. 4 :
Den/de som blir utsatt for trusler
 Hvis du er alene, trekk deg umiddelbart ut av situasjonen.
 Det må vurderes om annet personale skal ta hånd om den som avgir truslene.
 Vurder om det er nødvendig å kontakte politiet for å forhindre ska de.
 Hvis truslene ikke gjelder deg selv , må den/de det gjelder varsles umiddelbart.
 Vurder om det er nødvendig å stenge virksomheten /dørene .
 Varsle nærmeste leder om hendelsen.

SJEKKLISTE nr. 5 :
Den/de som blir utsatt for trusler over telefon eller i ekspedisjonen
 Hold forbindelsen – ikke legg på
 Hvor er trussel utøver_________________________________
 Når vil trusselen være her______________________________
 Hva slags trussel er det________________________________
 Hvorfor gjør du dette __ _________________________
 H vis du ser trussel utøver: H vordan ser trussel utøver ut _ ___________________________

Nøyaktig ordlyd av trusselen______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Dato: __________ Kl.: __________ Telefonnummer: _________________________
Hvilke telefon mottok du samtalen på? ___________________________________
Din vurdering:
Melders kjønn: _____________ Alder: ______ Språk: ________________________
Melders stemme: ____________________________________________________
____________________________________________ (sint, rolig, sakte, svak osv)
Beruset? ________ Noe kjent med stemmen? _________ _____
Bakgrunns lyder___________________________ (gatelyd, motor, maskiner, stemmer, musikk
osv.)
Hvem rapporterte du videre til? ____________________________________________
Dato: _ _____________ Kl.: _ ______________
Rapportskrivers navn: __________________ _____



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
Arkivsaksnr.: 17/2958-15   Arkiv: PLN 435  

 

435 Detaljregulering for Heradsbygda omsorgssenter – 

1. gangsbehandling. 
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for 0605_435 Heradsbygda omsorgssenter sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 

og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold 

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende planer som overlappes av ny plan. 

Dette gjelder reguleringsplaner 0605_42 - Heradsbygda, vedtatt 22.02.1962, og 

0605_222 - Gang/syk.v/Heradsbygdveien, Ikrafttredelsesdato: 27.10.1994. 

 

 

 

 

Sammendrag 
Etter bestilling fra Ringerike kommune v/Helse og omsorg har Ringerike kommune 

v/Utbyggingsenheten tatt initiativ til å starte opp en detaljreguleringsplan for Heradsbygda 

omsorgssenter. 

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av nye Heradsbygda omsorgssenter 
som skal bestå av omsorgsboliger, dagaktivitetssenter og base for hjemmetjeneste.  

Tomten (gnr/bnr 54/4) har i mange år vært brukt til helseinstitusjon – Norderhovhjemmet og 

har blitt benyttet som aldershjem, dagsenter og base for hjemmepleie.  Bygget var av dårlig 

forfatning, og er nå revet. 

Det ble gjennomført en rekke mulighetsstudier med arkitekter og referansegrupper høst 

2015, vår 2016, februar 2017 og mars 2018 med den hensikt å finne ut mest fornuftig 

løsning med tilhørende kostnadskalkyler som skal danne grunnlaget både for videre 

planarbeid og detaljprosjektering. 

 

Arbeid med denne planen går parallelt og utføres i samarbeid med prosjekteringsarbeidet. 



 

 

Bakgrunn, tidligere behandlinger og vedtak 

 

I handlingsprogrammet til Ringerike kommune for 2018- 2021 s.15 er det avsatt midler til 

utbygging av etablering av nytt omsorgssenter på Heradsbygda. 

 

Kommunestyret vedtok 06.04.2017 at planlegging og bygging av nye omsorgsboliger basert 

på mulighetsstudien skulle startes opp (vedlegg). Sak: 41/17 Saksprotokoll - 10006 

Heradsbygda omsorgssenter mulighetsstudie  

 

Vedtak i Kommunestyret: Kommunestyret vedtar planlegging og bygging av nye 

omsorgsboliger i henhold til planer som er fremkommet i mulighetsstudie. Kostnadsrammen 

er kalkulert til 330 MNOK som må indeksreguleres frem til en ferdigstillelse. Senteret kan 

tidligst stå ferdig vinteren/våren 2020. Prosjektet må fullfinansieres av kommunen. 

Husbanken vil kunne gi tilskudd på inntil 96,2 MNOK. 

 

Planoppstart ble varslet av administrasjonen på delegert grunnlag. Dette ble kunngjort i 

avisen den 12.09.2017 og oversendt naboer, eksterne myndigheter med innsigelsesrett og 

andre som kunne ha interesse i saken til uttalelse.  

 

Det gamle Norderhovhjemmet var av dårlig forfatning og ble revet vinteren 2017. Tillatelse 

til riving av 18.10.2017. Delegasjonssak nr: 596/17. (vedlegg). 

 

Det skal bygges et helt nytt og moderne senter etter dagens standard. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon  

 

Det regulerte området ligger sentralt i Heradsbygda på Heradsbygdveien 20, langs FV174. 

Planområdet består av tomten (gnr/bnr 54/4) og tilhørende deler av vegarealer. Eiendommen 

er på 8568 kvm.  

Tomten (gnr/bnr 54/4) har i mange år vært brukt til helseinstitusjon – Norderhovhjemmet og 

har blitt benyttet som aldershjem, dagsenter og base for hjemmepleie. Per i dag er det ingen 

bebyggelse på eiendommen annet enn lysthuset i den gamle hagen. 

 

Funksjoner  

Heradsbygda omsorgssenter skal bestå av omsorgsboliger, dagaktivitetssenter, base for 

hjemmetjeneste og kjellerparkering.  

Det planlegges 64 omsorgsboliger (leiligheter) i senteret, tilpasset demens, men tilrettelagt for 

alle som faller under ordningen.  

Dagaktivitetssenter kan benyttes av beboere, men skal benyttes til hjemmeboende med vedtak til 

dagopphold. (jamfør ordninger hos Helse og omsorg) og dimensjonert til maksimalt 20 

samtidigbrukere. Er beregnet for hjemmeboende demente og spesielt yngre demente. Dette 

utløser ikke parkeringsbehov. 

Base for hjemmetjeneste består av 85 årsverk og flere ansatte. Det er 45 personer på dagvakt, 15 

på kveldsvakt og 2 på nattjeneste. Hjemmetjenesten betjener hele Hønefoss og omegn. Base skal 

ha 45 tjenestebiler som skal tildeles faste parkeringsplasser i kjelleren. Resten av tilgjengelige 

parkeringsplasser er forbeholdt besøkende til omsorgssenteret.  



 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra utførende konsulent Søndergaard Rickfelt AS v/Stine Nyheim 

Folseraas.   

Planforslaget som foreligger til behandling er merket 1. gangsbehandling, og består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse med ROS-analyse.  

 

Det er utført en rekke nødvendige utredninger både etter bestilling fra planmyndigheten og 

som ordinært arbeid på prosjekteringsnivå. Relevante dokumenter fra prosjektering er 

vedlagt.  

 

Plantype 

Planen fremmes som en offentlig detaljreguleringsplan. Helse og omsorg i Ringerike 

kommune v/Utbygging er forslagstiller. Søndergaard Rickfelt AS er plankonsulent.  

 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. En mindre del av planområdet er i dag regulert i 

reguleringsplan 0605_42 – Heradsbygda og reguleringsplan 0605_222 - 

Gang/syk.v/Heradsbygdveien. 

Det finnes en ikke vedtatt reguleringsplan 58- Heradsbygda reguleringsplan for felt 1. Denne 

var førende for området for byggesaksbehandling over lengere tid (vedlegg).  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 54/4-tomten, 2174/1/0 – tilhørende areal for 

Fylkesveg 174 (VEIEN-HEGGEN). 

 

 

Uttalelser til planoppstart 

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

planarbeidet til berørte parter i brev 01.09.2017 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 

12.09.2017, samt på kommunens nettsider. Høringsfristen ble satt til 09.10.2017. Det kom 

inn totalt 7 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

- Statens vegvesen, 28.09.2017  

- Mary Kjekshus, 08.09.2017 

- Buskerud Fylkeskommune – uttalelsen om kulturminner, 09.10.2017 

- Brakar AS, 09.10.2017 

- Bane Nor, 03.10.2017 

- Lars Sandnes, 02.10.2017 

- Fylkesmannen i Buskerud, 02.10.2017 

 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg Vurdering av uttalelser.  De 

fleste av merknadene er forsøkt innarbeidet i planforslaget som nå foreligger. De 

overordnede samfunnsmessige hensyn har måttet gå foran private hensyn i stor grad, men 

visse justeringer er foretatt for å imøtekomme merknadene. 

Hovedtrekkene i uttalelsene fra naboer er referert og kommentert under.  

 

Uttalelse fra Lars Sandnes, 02.10.2017 



 

Kort oppsummering 

Lars Sandnes tar opp 2 viktige punkter: 

1. Den nye bebyggelsens avstand fra grensen mot dem – 4 meters avstand til felles 

grense mot en 3 etasjes boligblokk føles ubehagelig nært. Blokken vil avvike svært i 

karakter fra øvrig boligmasse, og bør planlegges med luft rundt seg. Det henstilles til 

at planlegger ser dette, og etterlyser eget hus i vedlagte modell til varselet. Å legge 

bebyggelse med såpass forskjell i høyde så tett opptil hverandre kan også by på andre 

utfordringer, som røyk fra skorsteinspiper som vil komme så nær som 15 meter. Det 

er ikke vanskelig å skjønne at dette kan by på problemer, siden røyk ikke alltid stiger 

rett opp. De anmoder kommunen om å trekke senteret noe unna deres felles grense, 

alternativt å redusere høyden med én etasje på fasaden mot vest. Man vil vinne på 

estetikk og også forebygge fremtidige konfliktområder. 

2. Overflatevann – slik vintrene har blitt på Ringerike de siste årene, har undertegnede 

opplevd plutselige og betydelige temperatursvingninger. Dette kan medføre 

snøsmelting og avrenning på frossen mark. De har et stort jorde overfor seg og er 

avhengige av å få smeltevannet unna. I dag renner dette fra deres gårdsplass mot øst 

og videre nedover langs det felles gjerdet med Norderhovhjemmet. Dette er den 

eneste veien vannet kan slippe unna, slik topografien er. I forbindelse med bygging 

av omsorgssenteret henstiller de kommunen om ikke å endre terrenget på en slik 

måte at avrenning av overflatevann fra gårdsplassen vanskeliggjøres. 

 

Kommentar fra kommunen: 

Naboens interesser ble forsøkt  ivaretatt etter innkommende innspill. Dette gjelder 

avstand til nabogrense, som ble forsøkt gjort større enn i tidligere mulighetsstudien. 

Avstanden til eiendommen til Lars Sandnes er økt til 6,25 meter. Prosjektet ser 

fortsatt på mulighetene for å utforme bygningskroppen slik at det blir lengst mulig 

avstand fra nabogrenser. Forhold til estetikk ivaretas jamfør § 1.1.2 i 

reguleringsplanbestemmelser. Forhold til høy sannsynlighet til røykutfordringen 

ivaretas jamfør §1.4 (luftinntak plasseres tilbaketrukket fra nord-vestlig fasade).  

Overvannsproblematikken blir ivaretatt fullt ut av parallelt med planarbeid pågående 

prosjekt for omsorgssenter, jamfør § 1.5 i reguleringsplanbestemmelser. 

I skisseprosjekteringen ble det gjort tiltak for å begrense innsynsmulighetene mot 

naboens eiendom ved å plassere leilighetsvinduer på motsatt vegg.   

 

 

Uttalelse fra Mary Kjekshus, 08.09.2017 

Kort oppsummering. 

Mary Kjekshus lurer på følgende: 

Hva skjer med strømforsyning i trafo i bygget som skal rives? 

Vannforsyningen til 55/5 må ivaretas. 

Trærne rundt paviljongen bevares. 

Legekontor og apotek aktuelt? 

 

Kommentar fra kommunen: 



Ringerikets kraft er en viktig part av både plan-, prosjekterings- og anleggsprosessen 

og skal sørge for at strømforsyning i nabolaget ivaretas. Ny trafokiosk blir etablert 

ifølge plankart og jamfør §4.2 i planbestemmelsene.  

Vannforsyningen til nabolaget blir ivaretatt i henhold til gjeldende 

kommunaltekniske norm, jamfør §5.1 i bestemmelsene. 

Det er usikkert på nåværende tidspunkt om prosjektet kan bevare alle trærne rundt 

paviljongen. Allergifremkallende arter må vurderes fjernet. Jamfør §0.6 i 

bestemmelsene.  

Planleggingsarbeid har vurdert samlokaliseringen av tilleggsytelser som legekontor 

og apotek, og konkludert med at det dessverre ikke er aktuelt i bygningen.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Planen er i tråd med gjeldende kommuneplanens samfunnsdel. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til Offentlig bygning-

nåværende.   

 

Kommunedelplan for gående og syklende viser at hovedtrasé 4 går forbi planområdet. 

Målsetningen for Kommunedelplan for gående og syklende å legge til rette for at flere kan 

gå og sykle til arbeid og dagliglivets gjøremål.  

 

Juridiske forhold  

Denne saken innebærer en avgjørelse av om planforslaget skal sendes på høring og legges ut 

til offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken legges fram for hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for 

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

var-prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

www.artsdatabanken.no viser registrering av gulspurv i 2009, i et tre som står på grensa til 

naboeiendommen. Gulspurven er registrert på den globale rødlista i 2016, merket LC. 

Prosjektet skal forsøke å ivareta det treet.  

 

Jordlova 

Planforslaget medfører ikke en omdisponering av dyrka eller dyrkbart areal. 

 

 

Økonomiske forhold 

Prosjektet skal fullfinansieres av Ringerike kommune. Husbanken vil kunne gi tilskudd til 

anleggs - og byggekostnader i henhold til tilskuddssatser til denne type prosjekter (det året 



man søker).  I dette tilfellet blir tilskuddet betydelig større hvis byggetillatelse søkes i 2018, 

da Husbanken har vedtatt nye regler for tilskuddsordning, som det er opplyst per dagens 

dato. I praksis betyr det at kommunen tar på seg alle utgiftene først, men ettersom alle 

kravene for tilskuddsregler i Husbanken blir oppfylt, vil kommune få en del av midlene 

tilbake i form av tilskudd. 

 

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

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Prosjektet har jobbet mye med å legge til rette for maksimalt antall parkeringsplasser. Det 

ble utarbeidet trafikkanalyse som har vurdert blant annet parkeringsmulighetene og 

adkomstløsningen, vedlegg. Planarbeid konkluderer at av hensyn til bo- og området kvalitet 

kan parkeringsplassene anlegges kun i kjellerparkering, dvs. at antall parkeringsplasser er 

bundet til kjellerens geometri og tilgjengelige midler til gjennomføring av prosjektet. 

Prosjektet klarer å løse parkeringsbehov til senterets funksjoner som helhet, men klarer ikke 

å løse parkering til alle ansatte.  

  

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Dette er et transformasjonsprosjekt som skal bidra positivt til områdeutvikling og gjennom 

samlokalisering av funksjonene skal gi gode effekter av sambruk og rasjonell drift, samt bidra 

til en god møteplass for eldre og pårørende. Planen kan gi positive ringvirkninger også fordi 

det i nærområdet ligger eksisterende eldreboliger som vil kunne nyte godt av funksjonene i et 

nytt omsorgssenter. I sum medfører dette en god utnyttelse av tomten.  

Samtidig, på grunn av stor tomteutnyttelse, er handlingsrommet for både uterom og 

byggutforming svært liten. 

 

Omsorgssenteret blir liggende mitt i et villaområde. Det betyr at senteret vil skille seg ut fra 

omkringliggende bebyggelse, men slik har det vært i 50-60 år.  Prosjektet prøver fortsatt å se 

mulighetene til å krympe bygget samtidig som det ikke skal gå på prosjektets kvalitet. 

Prosjektet ser også på muligheten til å gå noe ned på høyden. Realiteten er at med de 

funksjonene som bygget skal ha er det ikke mulig å gå vesentlig ned på høyden eller å øke 

betydelig avstander til nabogrenser.   
 

Parkering 

Det ble forsøkt å finne en løsning for flere parkeringsplasser, men på grunn av begrenset 

areal og midler klarer prosjektet å realisere 60 parkeringsplasser, inkludert  HC parkeringer. 

Det er gode kollektivforbindelser og sammenhengende gang- og sykkelveinett i området, 

som bidrar til at det ikke anses som problematisk å komme fram til anlegget ved å benytte 

busstilbud og vegforbindelser for myke trafikanter. Beregnet parkeringsbehov innbefattet 

parkering til ansatte er 121. Det har blitt gjort en vurdering av hvilke konsekvenser planlagt 

parkeringsdekning vil føre med seg.  

 

 

 

 

Infrastruktur 



Vann og avløp, felles atkomst vei til Ve terrasse, offentlig veiforbindelse, tilrettelegging for 

gående og syklende, parkering og adkomst er temaer som er hensynstatt i planarbeidet og 

tilstrekkelig ivaretatt gjennom Planbestemmelsene, vedlegg. 

Planområdet ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme.  

Planen bidrar til bedring av trafikkmessige forhold ved å kutte ut en inn- og utkjørsel fra 

F174 Heradsbygdaveien. Det planlegges kun en inn- og utkjørsel som adkomstløsning for 

både senteret og Ve terrasse. Det forventes en økning i ÅDT på 400 i forhold til tidligere 

situasjon med Norderhovhjemmet, men trafikkmessige konsekvensene av det blir ivaretatt 

av plan- og prosjektarbeidet.  

 

Lekeplasser 

Det var ikke tenkt å etablere lekeplass, men dersom behov skulle oppstå er det muligheter til 

en lekekrok på området. 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning. Likevel er en rekke temaer belyst og gjort 

rede for i planbeskrivelsen. Rådmannen anser derfor at utredningsplikten er oppfylt. De 

risikoene som er påpekt gjennom ROS-analysen er ikke overhengende store. De foreslåtte 

avbøtende tiltakene vil medføre at risikonivået holdes uendret eller reduseres i forhold til 

dagens situasjon.  

 

Prosjektering av overvannsløsninger og geotekniske beregninger i forhold til byggetyngde 

og områdestabilitet foregår parallelt med planarbeidet. 

 

 

Samlet vurdering 

 

Rådmannen er positiv til at Norderhovhjemmet blir «transformert» til et helt nytt og 

moderne omsorgssenter etter dagens standard som vil kunne samlokalisere flere funksjoner - 
omsorgsboliger, dagaktivitetssenter og base for hjemmetjeneste. Det at flere funksjoner kan 

samles i ett senter gir gode effekter av sambruk og rasjonell drift.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn. Rådmannen avventer for øvrig innspill til 

planforslaget ved offentlig ettersyn. 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. ROS-analyse  

6. Situasjonstegning foreløpig 

7. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer   

8. Uttalelser til oppstart av planarbeidet: 

Statens vegvesen, 28.09.2017  

Mary Kjekshus, 08.09.2017 

Buskerud Fylkeskommune – uttalelsen om kulturminner, 09.10.2017 

Brakar AS, 09.10.2017 



Bane Nor, 03.10.2017 

Lars Sandnes, 02.10.2017 

Fylkesmannen i Buskerud, 02.10.2017 

9. 58 - Regplan Heradsbygda 1 - ikke vedtatt 

10. Saksframlegg 10006 Heradsbygda omsorgssenter mulighetsstudie 

11. Saksprotokoll - 10006 Heradsbygda omsorgssenter mulighetsstudie. Vedtak i 

Kommunestyret 

12. 2017_0220 Mulighetsstudie (Under revidering. Ny kommer i mai 2018) 

13. Trafikkanalyse Heradsbygda omsorgssenter 

14. Støyrapport Heradsbygda omsorgssenter 

15. RAPPORT GRUNNUNDERSØKELSER Heradsbygda omsorgssenter 

16. Laboratorieundersøkelser Heradsbygda omsorgssenter 

17. Tillatelse til riving av Norderhovhjemmet 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.04.2018 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Knut Kjennerud 

Saksbehandler: Olena Alizi 
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER  

0605_435 Detaljregulering for Heradsbygda omsorgssenter 
 

Utarbeidet av Ringerike kommune / Søndergaard Rickfelt AS 23.03.18 

Sist revidert 19.04.18 

 

1.gangs behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.05.2018, sak SAKNR 

Høring og offentlig ettersyn DATO - DATO. 

2.gangs behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning DATO, sak SAKNR 

2. gangsbehandling i formannskapet  DATO, sak SAKNR 

Vedtak i kommunestyret DATO, sak SAKNR 

 

 

Endringsliste: 

Nr  endring  dato  sign 

01    

    

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til 

informasjon om planendringer, både ordinære og mindre endringer. 

Reguleringsformål 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 

 

Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12-5: 

          Feltnavn 

1. Bebyggelse og anlegg,   

Institusjon        o_BIN 

Energianlegg – trafo       o_BE 

 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,   

Kjøreveg        o_SKV 

Fortau         o_SF 

Annen veggrunn – tekniske anlegg, offentlig    o_SVT 

Annen veggrunn – tekniske anlegg, felles    f_SVT 

 

3. Støysone   

Støysone, gul ihht T-1442      H220 
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FORMÅLSBESTEMMELSER FOR DET ENKELTE FORMÅL MED 

UNDERFORMÅL 
 

§ 0. Fellesbestemmelser 
 

0.1 Utnyttingsgrad 

Utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (%BYA) og skal maksimalt være som angitt 

på plankartet. 

 

0.2 Byggegrenser 

Byggegrenser er vist på plankartet. Der byggegrense ikke er vist, gjelder formålsgrense som 

byggegrense. Garasjer tillates plassert inntil 1,0 m fra nabogrense. 

 

0.3 Utforming, plassering og høyde på gjerde 

Det er tillatt å oppføre gjerde. Gjerde skal ikke være til hinder for sikt i utkjørsler og vegkryss. Gjerde 

skal plasseres i nabogrense og kan utenom frisiktsonene ha en høyde på inntil 1,0 m. I frisiktsone som er 

vist på plankartet, samt i øvrige kryss og i utkjørsler, kan gjerde ha høyde inntil 0,5 m. 

 

0.4 Parkeringsdekning 

Gjeldende parkeringsbestemmelser i Ringerike kommune skal være førende for parkeringsdekning. 

Det skal etableres parkeringsplasser både for bil og sykkel.  

 

Minimum 4 av parkeringsplassene for bil skal utformes for funksjonshemmede (HC). HC-plassene skal 

ha god tilgjengelighet til heis og ha bredde 4,5 m og lengde 6 m. 

 

Maksimalt antall parkeringsplasser for anlegget: 70 

 

0.5 Radon 

Det skal gjennomføres bygningsmessige tiltak for å redusere inntrenging av radongass i samtlige boliger 

- såfremt det ikke for den enkelte tomt er gjennomført radonundersøkelser av byggegrunnen som 

dokumenterer at dette ikke er nødvendig. 

 

0.6 Universell utforming 

Innenfor planområdet skal universell utforming sikres, slik at alle grupper får god tilgjengelighet til så 

vel inne- som utearealer. Tiltak som gir god tilgjengelighet skal integreres i utformingen av inne- og 

uteområder på en slik måte at de naturlig benyttes av alle. Eventuelle usikre områder må sikres.  

Eventuelle avvik skal dokumenteres jamfør krav til dokumentasjon i § 4.2. 

 

Ved nyplanting skal det plantes vekster uten pollenutslipp. Eksempelvis skal ikke Bjørk, or, hassel og 

selje – arter benyttes.  

 

0.7 Kulturminner 

Dersom det fremkommer automatisk fredete kulturminner i forbindelse med anleggsarbeid eller annen 

Virksomhet i planområdet, må arbeidet straks stanses og fylkeskommunen varsles, jfr. Lov om 

kulturminner § 8, 2. ledd. 

 

0.8 Energiforbruk og –forsyning. 

Bebyggelsen skal utformes slik at kravene i teknisk forskrift tilfredsstilles.  

Innenfor planområdet skal Ringerike kommunes gjeldende krav, vedrørende tilkobling til fjernvarme for 

nye bygg, følges.  
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§ 1. Bebyggelse og anlegg  
 

§ 1.1 Bebyggelse og anlegg – Institusjon o_BIN 

 

1. Formål (jf. pbl. § 12-7, pkt. 2) 
Innenfor området kan det bygges sykehjems- eller omsorgsinstitusjon og/eller omsorgsboliger med 

tilhørende infrastruktur, anlegg og uteoppholdsarealer. Samt plass for renovasjonsløsning. Evt. 

renovasjonsdunker skal være skjermet inn for en ramme eller innendørs slik at fremtrer på en ryddig 

måte.  

       

2. Utforming og materialbruk (jf. pbl. § 12-7, pkt. 4) 
Byggets utforming skal gjenspeile vår tids arkitektoniske formspråk og tilpasses strøkets karakter. Med 

tilpasning menes at materialbruk, detaljer og farger skal harmonisere med bebyggelse i området.  

 

Funksjonskravene ivaretas gjennom veiledere og forskrifter for denne type anlegg. 

 

Vindforhold må hensyntas i detaljprosjektering av anlegget, spesielt med hensyn på uteoppholdsareal. 

 

 

3. Utnyttingsgrad og minste uteoppholdsareal (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
Utnyttelsesgrad maks BYA = 75%. 

 

Uteoppholdsareal (MUA) 

Arealer som kan regnes inn i krav til MUA kan ikke være brattere enn 1:3 og skal ha dokumentert gode 

solforhold. Et skal være sol på 50% av arealene kl.15.00 ved vår- og høstjevndøgn.  

MUA settes til minimum 10 kvm per boenhet, og skal opparbeides jamfør Husbankens anbefalinger.  

 

Uteområdene skal opparbeides som ett eller flere fellesarealer. Takterrasser og overbygde terrasser 

tillates medregnet som uteoppholdsareal. 

 

Uteoppholdsareal mot Heradsbygdveien skal gis en parkmessig utforming, med egnet beplantning, 

deriblant trær. 

 

4. Høyde (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
Maks gesimshøyde settes til kote 166 moh. Ved skråtak settes maks kote på møne til kote 166 moh. 

 

Tekniske installasjoner og luftinntak tillates over maks høyde, men skal plasseres tilbaketrukket fra 

gesims. 

 

5. Lokal overvannshåndtering (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
 

Overvann skal håndteres lokalt på eiendommen. 

 

6. Gang- og sykkeltrafikk (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
 

Areal for gående og syklende samt sykkeloppstillingsplasser til senteret løses på området.  

 

Areal for gående og syklende skal koble sammen med inngangsparti, o_SF1 og krysningspunkt til 

kollektivholdeplass i en helhetlig løsning. 

 

§ 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
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Innenfor frisiktlinjene skal det være fri sikt i en høyde av 0,5m over tilstøtende vegers planum. 

Vannforsyningen til nabolaget blir ivaretatt i henhold til enhver tids gjeldende kommunaltekniske norm. 

 
§ 2.1 Kjøreveg f_SKV, fortau o_SF og o_SVT 

 

1. Funksjon 

Samferdselsanleggene skal betjene eiendommene gnr/bnr 54/4 (Ve terrasse borettslag c/o Ringbo BBL) 

og 54/89.  

 

2. Opparbeiding 

Utforming av veier og fortau skal følge kommunalteknisk norm og krav i Statens Vegvesens håndbok. 

 

Krysset mellom f_SKV1 og o_SKV2 opparbeides ihht krav fra Statens vegvesen i håndbok N100. 

 

o_SKV4 utformes med overkjørbar rundkjøringsareal, med inn- og utkjøring for persontrafikk, i tråd 

med prinsippene med illustrasjon av trafikkløsning i illustrasjonsplan fra Norconsult, datert 19.03.18.  

 

Det skal sette lysstolper på en måte at det ikke blir skjemmende for beboere og naboer. Plassering av 

lysstolpene skal vises i samlet utomhusplan. Og utformes jamfør belysningsplan. 

 

 

§ 3. Hensynssoner 
 

§ 3.1 Gul støysone 

Utomhusareal som plasseres innenfor gul støysone skal ikke regnes med som en del av 

uteoppholdsareal o_BIN.  

 

 

BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV OL 

 

§ 4. Rekkefølgebestemmelser og dokumentasjonskrav 
Bestemmelsene stilles med hjemmel i pbl § 12- 7 pkt 10 

 

§4.1 Til rammetillatelse  
Ved rammesøknad skal følgende være dokumentert:  

 Vurderinger knyttet til energieffektive løsninger og alternative energikilder. 

 Forhold til støykrav ihht Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 skal etterkommes, og 

må dokumenteres både for innen- og utendørs anlegg. 

 Vurdering knyttet til valg av tekniske installasjoner for lokal overvannshåndtering.  

 Sol – skyggediagram 

 Dokumentasjon av geotekniske forhold. 

 Situasjonsplan 1:500 inkludert veg og gang- og sykkelvegforbindelser.  

 

§4.2 Før igangsettingstillatelse  

 Ved søknad om tiltak skal det foreligge godkjent plan for veg, VA og overvannshåndtering. 

 Ved søknad om igangsetting av samferdselsanlegg, skal det følge med lengde- og tverprofiler. 

 Ved søknad om tiltak skal det foreligge dokumentasjon av grunnforhold. 

 Ved søknad om tiltak skal det foreligge dokumentasjon om forhold til universell utforming, 

eventuelle avvik skal begrunnes.   
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 Forhold til støykrav ihht Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 skal etterkommes, og 

må dokumenteres både for innen- og utendørs anlegg. 

 Ved søknad om tiltak skal det foreligge belysningsplan. 

 I forbindelse med anleggsarbeid på område o_BIN må det sørges for åpen og trygg adkomst til 

Ve terrasse. 

 Det tillates å anlegge en midlertidig adkomstforbindelse hvis utbyggeren finner det 

hensiktsmessig og det ikke blir til hinder for andre.   

 Før arbeidet settes i gang må det være dokumentert forskriftsmessig brannvann.  

 Før arbeidet settes i gang må den nye trafokiosken stå ferdig.  

 Utomhusplan 

 

Utomhusplan 

Ved søknad om rammetillatelse skal det legges ved utomhusplan for eiendommen og for hele anlegget. 

Før rammetingstillatelse kan gis, skal utomhusplan være godkjent. Utomhusplan skal leveres i 

målestokk 1:200 eller 1:100 og inneholde følgende: 

 Plassering av bygningsmasse med adkomst og logistikk for ambulanse, taxi (kiss-and-ride-

løsning)   

 Gangadkomster med universelt utformet forbindelse fra inngangen og o_SF1 til bussholdeplass 

i Heradsbygdveien. 

 Plassering og tilgang til renovasjonsløsninger  

 Plassering til overvannsløsninger  

 Belysning, gjerder samt høyder og plassering av (forstøtnings)murer, trapper, ramper og 

rekkverk.  

 Beplantning. 

 Uteoppholdsareal med utemøblering både for beboere og ansatte. 

 Sol- og skyggeforhold.  

 
 

§4.3 Før brukstillatelse 

Ved søknad om brukstillatelse skal følgende være ferdigstilt: 

 veg, vann- og avløpsanlegg, inkludert håndtering av overvann skal være godkjent og ferdigstilt. 

 uteoppholdsareal som vist i utomhusplan, inkludert adkomst, forbindelse for gående og syklende 

og renovasjonsløsninger, skal være ferdigstilt og godkjent av kommunen før brukstillatelse kan 

gis, evt så raskt som mulig hvis værforhold (vinter) krever det.  

 Bussholdeplass (forbedring av eksiterende bussholdeplass «Veksalbakken», tidligere 

«Norderhovhjemmet») og sammenhengende gangforbindelse til senterets inngang og o_SF1. 

Gangfelt over Heradsbygdveien skal oppheves.  

 tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyverdier må være gjennomført og dokumentert før det blir 

gitt brukstillatelse for omsorgsboliger. 

 

§4.4 Ferdigattest 
Alle punkter i rekkefølgebestemmelsene skal være utført før det gis ferdigattest.  
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1. Sammendrag 
Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse,  

jf. pbl § 4-2, første ledd.  

 

Planen omhandler Heradsbygda omsorgssenter, og skal legge til rette for et nytt omsorgssenter 

på samme tomta som man tidligere fant Norderhovhjemmet, som nå er revet. 

 

Det skal bygges 64 boenheter /omsorgsboliger med en dagaktivitetssenter. I tillegg skal det 

planlegges en base for hjemmetjenesten. 

 

Planforslaget med beskrivelse, bestemmelser, plankart og ROS-analyse er basert på 

skisseprosjekt fra mars 2018. 

 

Det er i planen omtalt de ulike konsekvensene av etableringen, der bygningsmassens volum og 

forhold til naboer, parkering, støy og trafikkforhold har vært sentrale tema. 

 

2. Bakgrunn 

 
2.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av nye Heradsbygda omsorgssenter. 

Det gamle Norderhovhjemmet var av dårlig forfatning ble revet vinteren 2017, og det skal 

bygges et helt nytt og moderne senter etter dagens standard. 

 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 

Det er Ringerike kommune som er byggherre for det nye senteret, og er samtidig forslagsstiller 

for planen og grunneier.  

 

Søndergaard Rickfelt AS er plankonsulent. 

 

2.3 Tidligere vedtak i saken 

I handlingsprogrammet til Ringerike kommune for 2015- 2018 er det avsatt midler til 

utbygging av nye omsorgsboliger ved Hov omsorgsområde og etablering av nytt 

omsorgssenter på Heradsbygda. Det ble gjennomført en mulighetsstudie med arkitekt og 

referansegruppe for begge prosjektene høst 2015 og vår 2016, med hensikt å komme opp med 

alternative forslag til planer og tilhørende kostnadskalkyler.  

 

Basert på dette ble det utarbeidet en politisk sak 22.9.2016.  

 

Saken ble fremlagt for Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd og formannskapet. 

Rådmannen trakk saken i formannskapsmøtet. Etter politisk behandling så ble prosjektet 

utvidet til en ramme på 64 boenheter og dagaktivitetssenter for 60 brukere.  

 

Ny mulighetsstudie ble utarbeidet høst/vinter 2016/2017 med disse rammene. Denne ble 

ferdigstilt 20.02.2017.  
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Ny politisk sak (BP1) basert på den nye mulighetsstudien og den nye kalkylen, ble fremlagt til 

hovedkomiteen for helse og omsorg, formannskapet og kommunestyret i mars/april 2017. 

Saken ble vedtatt i kommunestyret 6.4.2017.  

 

Politiske vedtak  

Sak: 41/17 Saksprotokoll - 10006 Heradsbygda omsorgssenter mulighetsstudie  

 

Vedtak i Kommunestyret: Kommunestyret vedtar planlegging og bygging av nye 

omsorgsboliger i henhold til planer som er fremkommet i mulighetsstudie. Kostnadsrammen er 

kalkulert til 330 MNOK som må indeksreguleres frem til en ferdigstillelse. Senteret kan tidligst 

stå ferdig vinteren/våren 2020. Prosjektet må fullfinansieres av kommunen. Husbanken vil 

kunne gi tilskudd på inntil 96,2 MNOK. 

 

Planmaterialet bygger på skisseprosjekt fra februar 2018, der valgt prosjekteringsgruppe har 

arbeidet videre fra mulighetsstudiene. 

 

2.4 Utbyggingsavtaler 

Eiendommen for senter og adkomster er kommunal eiendom, og utbyggingsavtale er ikke 

aktuelt. 

 

2.5 Krav om konsekvensutredning?  

Området er avsatt til formålet i kommuneplanens arealdel. Utbyggingen anses ikke til å falle inn 

under KU forskriftens krav. 

 

3. Planprosessen 
 

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. Planprogram 

Ringerike kommune varslet om oppstart av planarbeid den 12.09.2017. 

 

Det kom inn 7 innspill, som er nærmere beskrevet i kapittel 9. 

 

I forbindelse med utbyggingen ble det først utarbeidet en mulighetsstudie, som grunnlag for en 

arkitektkonkurranse. Arkitekt er siden valgt, og det er avholdt møter mellom kommunen, 

arkitekt og plankonsulent for å gjennomgå innspill fra varsling, samt legge føringer for videre 

arbeid. 

 

Planavdelingen i kommunen har siden vært involvert i utforming av planmaterialet, samt i møte 

med Statens vegvesen den 05.03.18 ifbm forhåndsgodkjenning av adkomster til det nye 

senteret. 

 

4. Planstatus og rammebetingelser (med vekt på avvik fra overordnet plan) 
 

4.1 Overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret 30. april 2015, og er 

kommunens overordna styringsdokument for perioden 2015 til 2030.  



  Heradsbygda omsorgssenter - planbeskrivelse 

 6 

 

Kommuneplanens arealdel viser at 

området er foreslått avsatt til offentlig 

formål, der forslag til ny arealdel har 

vært ute på høring frem til september 

2017. Forslaget er således i tråd med 

overordnet plan. 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunedelplan for gående og syklende viser at hovedtrasé merket med 4 går forbi 

planområdet. 

 

 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 

Det ble utarbeidet en plan for en ny utbygging her i 1969 (nr 58), men planen ble ikke endelig 

vedtatt. Området er dermed uregulert. 

 

Intensjonen i denne ikke vedtatte planen, som siden er benyttet som førende for området, er 

den samme som i planforslaget, og skulle legge til rette for offentlig bygg/omsorgssenter. 
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Siden planen ikke ble vedtatt er det behov for en ny plan som klargjør tillatte høyder, utnyttelse 

med mer. 

 

4.3 Tilgrensende planer 

42 Heradsbygda. 

 

4.4 Temaplaner  

Grønn plakat: Hensynet til behovet for grønne leke-, rekreasjons- og turområder er viktig ved 

all byplanlegging og -utvikling. Dette var bakgrunnen for at Kommunestyret ved behandling av 

kommunedelplanen for Hønefoss-området i 1994 fattet vedtak om at det skulle utarbeides en 

grøntplan som grunnlag for neste revisjon av planen. 

 
 

Folkehelsemeldinga  

Folkehelsemeldingen legger føringene for satsningen på folkehelse i Ringerike fram mot 2030. 

Meldingen skal fungere som et strategisk dokument der de lange linjene i utvikling av 

kommunens tilbud på aktuelle områder skisseres. 

 
 

Energi- og klimaplan for Ringerike kommune ble vedtatt i 2010. Ringerike kommune har et 

mål om å være en grønn region. For å oppnå deres ambisjoner og målsettinger kreves det en 

innsats fra alle. Ringerike skal være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av fornybare 

energikilder og reduksjon av klimagassutslipp, slik at lokalsamfunnet ikke belaster mer enn at 

det er bærekraftig globalt. Planen er innarbeidet i kommuneplanens arealdel, som legger 

føringer for planarbeidet. 
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4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer, bl.a: 

 Retningslinjer for samlet areal- og transportplanlegging må omtales i planarbeidet. 

 Retningslinjer for barn og unges interesser må omtales og ivaretas i forbindelse med 

planarbeidet. 

 

5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
 

5.1 Beliggenhet 

 

Området ligger i Heradsbygda, Heradsbygdveien 20, langs FV174.  

Eiendommen som skal reguleres er gnr/bnr 54/4. Eiendommen er på 8568 kvm. 

 

 
 

Avgrensning og størrelse på planområdet 

Plan området avgrenses av Heradsbygdveien mot nordøst, og omfatter eiendom 54/4 samt inn 

til senterlinje av Heradsbygdveien. 
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Kart med plangrense 

 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

 

Eiendommen har rommet gamle Norderhovhjemmet, som nå er revet. Per i dag er det ingen 

bebyggelse på eiendommen annet enn lysthuset i den gamle hagen. 

 

Eiendommen ligger i et boligområde. Asplan Viaks mulighetsstudie beskriver området slik: 
 

«Omkringliggende bebyggelse har boligformål, i en til to etasjer. Rekke - 

husene i sørvest er seniorboliger/omsorgsboliger der beboerne til en viss 

grad vil kunne benytte fellesfunksjoner i det nye anlegget, alt etter hvilke 

retningslinjer som legges til grunn (vedtaks-prinsipp eller ikke). 

Beliggenheten oppe på åsryggen gir en følelse av et unikt sted og må 

forstås som identitetssterkt i lokalmiljøet.» 

 

På tilgrensende eiendom mot sør er det nylig satt opp mindre kommunale boligenheter. 

 

Mot sørvest ligger det et to etasjers, kommunalt leilighetskompleks. Øvrige eiendommer mot 

sør er eneboliger. 

 

Nord for eiendommen ligger en større enebolig/gårdstun, samt andre eneboliger. På den andre 

siden av Heradsbygdveien finnes eneboliger, samt et idrettsanlegg. 
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5.3 Stedets karakter 

 

Struktur og estetikk/ byform - eksisterende bebyggelse 

Norderhovhjemmet var av dårlig forfatning, og er nå revet.  

 
 

I hagen, mot Heradsbygdveien, står det et lysthus, som oppdragsgiver innledningsvis har hatt 

et ønske om å beholde, men som kan måtte flyttes av hensyn til videre utbygging. 
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5.4 Landskap  

 

Topografi, landskap og solforhold 

Eiendommen er svakt hellende mot sørvest, med gode solforhold mot sør og vest. 

Eiendommen ligger i et «åpent landskap», med god utsikt fra de øvre etasjene. 

 

Lokalklima 

Ingen særskilte utfordringer, men det kan være noe vindutsatt. 

 

Estetisk og kulturell verdi 

Eksisterende bebyggelse ble revet vinter 2017/18. 

 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Buskerud Fylkeskommune ønsker å gjøre en registrering av området. Planområdet ligger i et 

område av stor kulturhistorisk interesse med stedsnavn som Ve, Vesal, Veien, Oppen, Hallum. 

Dette har trolig vært et sentralsted i jernalderen, noe det store gravfeltet på veien lenger mot øst 

også antyder. På Ve/Vesal skal det ifølge stedsnavnet ha stått en helligdom i form av et stort 

langhus. Heradsbygdveien er også et veifar som trolig kan føres tilbake til jernalderen. Planområdet 

er et av ytterst få områder på Ve/Vesal som fremdeles inneholder arealer som tilsynelatende er urørt 

av utbygging. Potensialet for å finne automatisk fredete kulturminner i disse urørte områdene er 

vurdert som såpass høyt at vi må foreta en arkeologisk registrering før vi kan uttale oss til planen. 

 

5.6 Naturverdier  

Planområdet er kultivert, med gressplen og utomhusanlegg med parkering. Langs 

Heradsbygdveien er det plantet større hengebjørk, som former en slags alle. Vi vet ikke om 

disse spesielle hengebjørkene kan ha en lokalhistorisk verdi, men trærne i seg selv er ikke 

fredet. 

 

Hengebjørka er noe omstridt, og er ikke lov å plante ny, da den er allergifremkallende. 

 

Foruten hengebjørka, er det plantet noen bartrær i form av gransorter. 

 

www.artsdatabanken.no viser registrering av gulspurv i 2009, i et tre som står på grensa til 

naboeiendommen. Gulspurven er registrert på den globale rødlista i 2016, merket LC. 
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www.naturbase.no viser ingen kjente verdier. 

Forhold §§ 8-12 i naturmangfoldloven skal beskrives i den grad det er relevant for dette 

planarbeidet.  

For dette området anser vi at kunnskapsgrunnlaget er tilfredsstillende. 

 

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 

Eiendommen er benyttet til Norderhovhjemmet frem til det ble nedlagt, og uteområdene er 

tilrettelagt for den bygningsmassen som har ligget her. Mot nord har det, som tidligere omtalt, 

ligget et lysthus med noe omkransende beplantning av bartrær og bjørk. Dette området ligger 

dog nær veien, og kan av den grunn være noe utsatt for støy. I forbindelse med utarbeidelse av 

nytt omsorgssenter kan man velge å beholde dette stedet, eller det kan også erstattes et annet 

sted. 

 

5.8 Landbruk 

Ikke aktuelt for denne eiendommen. 
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5.9 Trafikkforhold 

 

Det henvises til vedlagt rapport for mer utfyllende tekst angående trafikkforhold, utarbeidet av 

Norconsult AS og datert 19.03.18. 

 

 
Det er to kjøreatkomster fra Heradsbygdveien til eiendommen i dag, én i sør og én midt på 

eiendommen, med mulighet for å kjøre rundt. Baksiden av bygget, mot sørvest, er benyttet som 

parkering, varelevering og noe uteområde foran bygget. 
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Trafikkmengde 

ÅDT for FV174 er på 2800 jamfør www.vegkart.no fra Statens vegvesen. 

 

Ulykkessituasjon 

Det er registret til sammen tre ulykker på www.vegkart.no fra Statens vegvesen, alle knyttet til 

avsvinging fra/til Heradsbygdveien. To av dem ser ut til å være knyttet til den midtre 

avkjøringen til tidligere Norderhovhjemmet, og avsvinging til venstre foran møtende bil. 

Det ser ikke ut til at det har vært myke trafikanter involvert i de registrerte ulykkene. 

 

Trafikksikkerhet for myke trafikanter 

Hovednett for gående og syklende går forbi planområdet, med fortau på sørlig del, som går 

over til gs-vei i den nordlige enden av planområdet. 
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Kollektivtilbud 

Linje 222 går forbi planområdet med 15-20 min frekvens mellom 05:40 og 07:45 hverdager, 

med 30 min frekvens fra 08:15 og 20:45, og siden hver time til 23:15- Lørdag og søndag går 

ruten hver time. Ruta går i en sirkel rundt Heradsbygda, og passerer planområdet i nordgående 

retning.  

Det er planer om ytterligere forsterkning av rutetilbudet frem mot etablering av jernbanestasjon 

og kollektivknutepunkt ved dagens Hønefoss stasjon. Brakar vil derfor anta at satsningen kan 

føre til behov for færre parkeringsplasser ved omsorgssenteret. Omsorgssenteret ligger i 

akseptabel avstand fra Hønefoss med sykkel og gange, og det er viktig å planlegge 

infrastruktur og ivareta trafikksikkerhet også for disse. 

 

5.10 Barns interesser 

Eiendommen har vært fullt utbygget og benyttet som en institusjon. Den har vært tilgjengelig 

for barn og unge, men uten å ha en spesiell verdi eller ha vært tilrettelagt for deres behov. 

 

5.11 Sosial infrastruktur 

Senteret er ett av flere omsorgssenter i Ringerike, og beboere og brukere kan komme fra hele 

kommunen. 

 

5.12 Universell tilgjengelighet 

Området er svakt hellende, og det anses som mulig å etterkomme kravet om universell 

utforming. Kravet om universell utforming etterkommes av gjeldende TEK.  

 

5.13 Teknisk infrastruktur 

 

Vann og avløp: Det ligger offentlige VA ledninger inne på området. 

 

Trafo: Finnes i dag på eiendommen, i vestre del. Det må sørges for plass til trafo enten i eller 

utenfor bygget i ny løsning. 

 

Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m: Det er ikke fjernvarmeløsning her i 

dag.  

 

Bredbånd/fiber ligger i Heradsbygdveien, og vil bli fremført til nytt senter. 

 

5.14 Grunnforhold 

NGU sine grunnkart viser området med «Hav- og fjordavsetning, sammenhengende dekke, 

ofte med stor mektighet.» 

 

Arkimedum har utført geotekniske undersøkelser oppsummert i rapport datert 22.02.18, som 

vedlagt planmaterialet. 
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Oppsummering i rapport:  

 
 

Det utføres nye vurderinger av hvordan det skal foretas fundamentering i uke 16. Eendelig 

valgt løsning er ikke klar før innlevering av planforslaget til 1. gangs behandling, men vil 

foreligge før sluttbehandling. 

 

5.15 Støyforhold 

Siv.ing Bjørn Leifsen AS har laget en støyrapport som ligger ved planen, datert 14.12.2017. 

 

Støyrapporten er bygget på skissene fra mulighetsstudiet utarbeidet av Asplan Viak i tidligfase. 

 

Rapporten viser til at det er trafikkstøy fra Heradsbygdveien over anbefalte støygrenser i T-

1442, som må hensyntas i prosjektet.  
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Støy: Siv.ing Bjørn Leifsen AS 

 

Det er ikke anbefalt å ha utomhusareal for rekreasjon mellom byggegrense og 

Heradsbygdveien. 

 

Kommunen har i ettertid kommentert at det i støyrapporten er benyttet litt høye trafikktall for 

forventet økning av trafikktall (2% de neste 10 år) og en noe høy andel tungtrafikk (7%), som 

gir noe mer støy i beregningene. Grunnlaget for kommentaren er at man i Ringerike har 

ambisjoner om å føre mye av biltrafikken over på kollektiv og sykkel fremover, så også forbi 

omsorgssenteret. Hvis denne strategien lykkes, vil man kunne anta noe lavere trafikktall og 

dertil noe lavere støyverdier. Støykonsulenten opplyser at det skal en god del til før dette 

påvirker beregningene, og at beregningene ikke vil påvirkes i stor grad her. 

 

5.16 Luftforurensing 

Det er ikke foretatt målinger av luftforurensning i forbindelse med planarbeidet.  
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5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  

 

Det er vedlagt en egen rapport for ROS-analysen, datert 11.04.18. Resultatet viser behov for 

følgende hensyn og tiltak: 

 

Overvannshåndtering: Det legges opp til lokal håndtering av overvann. Nedsatt 

prosjekteringsgruppe ser på løsningen i samråd med kommunen. Det er bekreftet at det kan 

slippes 8 l/sec på overvannsnettet. Kravet i bestemmelsene er at overflatevann må håndteres på 

egen tomt. I tillegg til infiltrasjon må mest sannsynlig en form for fordrøyning også benyttes. 

Grønt tak, blått tak eller fordrøyningsbasseng under bygget. Type løsning velges ut fra kost 

nytte vurderinger i prosjekteringen. 
 

Grunnforhold: Ivaretas av bestemmelser om videre dokumentasjon og undersøkelser. Det er 

planlagt nye undersøkelser i uke 16, for å avgjøre fundamenteringsbehov for bygget. 

Resultatene er ikke klare før 1. gangs behandling, men vil avklares før sluttbehandling. 
 

Vind: Området kan være noe vindutsatt, og det er satt krav i bestemmelsene om at disse 

forholdene skal hensyntas ved planlegging og plassering av funksjoner. 

 

Trafikksikkerhet: Disse forholdene er nærmere beskrevet i Norconsult sin rapport om trafikk, 

datert 19.03.18. 

 

Det er sammenhengende gang- og sykkelvei langs fylkesveien forbi omsorgssenteret, og tomta 

ligger i en akseptabel sykkel- og gåavstand til Hønefoss sentrum. Det må sørges for trygg 

ferdsel mellom hovedinngangen og bussholdeplassen, som ligger på motsatt side av 

Heradsbygdveien. Det er Norconsults anbefaling at eksisterende gangfelt flyttes lenger sør og 

opphøyes. Det bør også etableres gangforbindelse (fortau) mellom Heradsbygdveien og 

nabotomtene i sørvest, som deler adkomst med omsorgssenteret. Løsningene som 

detaljprosjekteres, må oppfylle kravene til universell utforming. Busstoppet Veksalbakken bør 

også oppgraderes til en høystandard holdeplass. Dagens kollektivtilbud i området anses som 

akseptabelt. Et attraktivt kollektivtilbud vil kunne bidra til mindre biltrafikk til/fra planområdet. 

 

Kommentar ang demping av bilbruk fra Norconsult sin rapport: 

Det er også blitt gjort en vurdering av hvilket parkeringsbehov det vil være på tomta og hvilke 

konsekvenser planlagt parkeringsdekning vil føre med seg. Forutsatt dagens reisevaner i 

Hønefossområdet, vil det være behov for om lag 121 parkeringsplasser. En lavere 

parkeringsdekning enn dette kan føre til at de som ikke får plass velger å parkere bilen utenfor 

tomta. Dersom reisevanene/reisemiddelfordelingen til de ansatte og besøkende av 

omsorgssenteret ikke endres, og det etableres 89 parkeringsplasser, vil dette bety 32 parkerte 

biler langs omkringliggende veinett på dagtid. For å unngå parkering på uønskede steder, bør 

det skiltes med parkering forbudt. 

 

Støy: Det innarbeides bestemmelser om håndtering av støy etter gjeldende retningslinje T-

1442.  

 

Anleggsperioden: Det vil forekomme støy og noe vibrasjoner i anleggsperioden. Dette må 

håndteres av entreprenør og av gjeldende bestemmelser for anleggsarbeid i boligstrøk.  

 

Med disse hensyn ivaretatt, anses det at planen kan gjennomføres med akseptabel risiko. 
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5.18 Næring 

Ikke aktuelt her. 

 

5.19 Analyser/ utredninger 

1. Støy – vedlagt rapport fra siv.ing Bjørn Leifsen AS datert 14.12.17 

2. Trafikk – vedlagt rapport fra Norconsult AS datert 19.03.18 

3. ROS-analyse utført av Søndergaard Rickfelt AS datert 11.04.18 

4. Rapport om grunnforhold fra Arkimedum AS datert 22.02.18 

5. Sol/skygge utført av Architectopia/AT Plan datert 13.03.18 

 

 

6. Beskrivelse av planforslaget 

 
6.1 Planlagt arealbruk 

Området er avsatt til hovedformål institusjon o_BIN for å tilrettelegge for det nye 

Heradsbygda omsorgssenter.  

 

Det er ellers satt av formål for samferdsel og infrastruktur, med adkomst og inn- og 

utkjøringspiler for å vise hovedlogistikken på eiendommen. 

 

Planforslaget med plankart, bestemmelser og beskrivelse bygger på skisseprosjekt fra nedsatt 

prosjekteringsgruppe datert i mars 2018, som er premissgivende for tillatte takformer, 

gesimshøyder, BYA og så videre. 

 

 

6.1.1 Reguleringsformål 

 

Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12-5: 

           Feltnavn 

1. Bebyggelse og anlegg,   

Institusjon        o_BIN 

Energianlegg – trafo       o_BE 

 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,   

Kjøreveg        o_SKV 

Fortau         o_SF 

Annen veggrunn – tekniske anlegg     o_SVT 

Annen veggrunn – tekniske anlegg felles    f_SVT 

 

3. Støysone   

Støysone, gul ihht T-1442      H220 
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6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

 

6.2.1 Reguleringsformål 

Eiendommen for omsorgssenteret er regulert med formål «institusjon», o_BIN, og er gitt en 

offentlig eierform, all den tid man tilrettelegger for et kommunalt anlegg på kommunal 

eiendom. 

 

Det er avsatt en kommunal adkomstvei som vil være felles for det nye anlegget og borettslaget 

på gnr/bnr 84/89.  

 

 
 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

 

6.3.1 Bebyggelsens høyde 

Bebyggelsen er tenkt oppført i 2 etasjer mot Heradsbygdveien, og i 3 etasjer mot sør, det vil si 

at bygget utformes med en sokkel grunnet hellende terreng.  

 

Bebyggelsen skal utformes med flatt tak. Maks gesimshøyde for flatt tak er satt til kote 166 

moh. Det tillates tekniske anlegg på tak, men med krav om at disse trekkes inn fra gesims for å 

unngå at disse synes eller kaster skygge. 
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Snitt fra skissefase AT plan og arkitektur og Architectopia 

 

 

 
 

Snitt fra Insitu – foreløpig landskapsplan 

 

Det er avsatt byggegrense innenfor formål o_BIN. Der denne ikke er vist, går byggegrense i 

formålsgrense mot fortau o_SF. Byggegrense mot senterlinje Heradsbygdveien er satt til 15 

meter, mot nabogrense er den foreslått til 4 meter. 

 

6.3.2 Grad av utnytting  

På grunn av helning på tomta vil det bli bygget med en underetasje med parkering og annen 

logistikk, samt garderobeanlegg, som fyller store deler av o_BIN.  

 

BYA foreslås dermed satt til 75%.  
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For å styre at det blir nok uteareal på anlegget, er det satt et krav om minste uteoppholdsareal 

på 500 kvm i bestemmelsene. Uteoppholdsareal tillates oppført på tak. 

 

Uteoppholdsareal mot Heradsbygdveien skal ikke regnes med i kravet, da dette er støyutsatt 

og ikke hensiktsmessig for rekreasjon. 

 

 

 
Skisse fra Insitu – kun foreløpig prinsipper for utomhusområdet 

 

6.3.3 Antall arbeidsplasser og boliger 

Det er planlagt for 64 boenheter /omsorgsboliger. I tillegg skal det planlegges en base for 

hjemmetjenesten, samt dagaktivitetssenter med fysioterapi, legesenter, frisør og fellesareal.  

Det er satt opp følgende tentative tall for antall ansatte og brukere/beboere ved det nye 

anlegget: 

 
 Årsverk Antall  

ansatte 
Andre 

«Nye Heradsbygda omsorgssenter»    

Administrasjon/ledelse/merk. 5 5  

64 omsorgsboliger 
 
Besøkende 

105 145  

64 

Eldresenter 
Brukere eldresenteret 
 

2 2  
50 

Hjemmetjenesten  65 91  
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6.4 Boligmiljø/ bokvalitet 

Det vises til «Teknisk program» for byggeriet datert 08.11.2017, som beskriver prosjektet og 

kravene som stilles. 

 

Programmet for Heradsbygda er sammensatt der noen funksjoner bør skjermes fra mer 

eksponerte funksjoner. I hovedsak ser vi en tredeling i programmet;  

 

• omsorgsboliger inkl. lokal betjening av disse  

• base for hjemmetjenesten med mottakskjøkken  

• dagaktivitetssenter med diverse fasiliteter  

 

De ulike funksjonene er nærmere redegjort for i «Funksjonsprogram» datert 20.11.2017, som 

er utarbeidet som grunnlag for prosjektering av bygget, og som beskriver krav til byggeriet og 

dets funksjoner. Det henvises spesielt til notatets kapittel 1 og 2, for nærmere beskrivelse av 

lover og forskrifter som gjelder for denne type bygg. 

 

Bygget forutsettes å være forberedt for velferdsteknologi, og skal etterkomme Husbankens 

krav for finansiering. 

 

Jamfør skisse på forrige side er det per i dag planlagt med en omkransende bygningsmasse med 

et indre gårdsrom, som skjermes mot både trafikk, vind og annet. Deler av gårdsrommet vil 

være lukket, og kun til bruk for senterets behov.  

 

Bygget må utformes slik at det tilfredsstiller krav til støy fra trafikk i Heradsbygdveien. 
 

6.5 Parkering 

For dette anlegget vil det som utgangspunkt være et relativt stort parkeringsbehov. Dette vil 

være parkering for ansatte, besøkende til lege- og dagaktivitetssenter, besøkende til beboere og 

evt parkering for beboere med egen bil. Noen vil også ha et noe større plassbehov (HC-

plasser). 

 

I tillegg vil hjemmetjenesten ha et stort behov for parkeringsplasser, i funksjonsprogrammet er 

det satt at de har et behov for 45 pplasser for sine tjenestebiler. 

 

I tråd med rikspolitiske retningslinjer for planlegging og Ringerike kommunes intensjoner om å 

redusere bruk av privatbiler har man valgt å benytte et makstall for antall parkeringsplasser i 

dette anlegget. Tallet er satt til maksimalt 90 pplasser. Parkeringsanlegget etableres i kjeller, 

med adkomst via f_SKV1. Det betyr at de ansatte i anlegget samt besøkende vil oppfordres til 

å gå, bruke sykkel eller kollektivtrafikk til jobb, da hjemmetjenesten vil ha behov for 45 av 

disse parkeringsplassene til sine tjenestebiler. Resterende parkering må dermed fordeles på 

besøkende, ansatte og evt biler for beboere dersom dette er aktuelt. 

 

For kiss-and-ride, taxi og annen stopp, er det foreslått en rundkjøring ved inngangen, se neste 

avsnitt for nærmere detaljer. 
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6.6 Tilknytning og infrastruktur  

 

6.7 Trafikkløsning 

 

6.7.1 Kjøreatkomst 

Hovedatkomst til anlegget skjer via f_SKV1, som leder biler ned i parkeringsanlegget i 

kjelleren, med adkomst fra sør.  

 

Logistikken inne på eiendommen løses i hovedsak gjennom detaljprosjektering av bygg og 

uteareal, så også tilkobling til gangfelt og endelig plassering av gangfelt.  

 

Krysset mellom f_SKV1 og o_SKV2 utformes jamfør krav i Statens vegvesens håndbok N100, 

og som forhåndsgodkjent av Statens vegvesen i møte 05.03.18. Før møtet med SVV ble det 

avholdt en prosessrunde der den antatt beste løsningen ble anbefalt, og der trafikksikkerhet og 

oversiktlighet har vært sentralt. 

 

Det er foreslått en rundkjøring foran byggets inngang, for enkel og oversiktlig innkjøring til 

senterets kiss-and-ride løsning, samt for taxi, sykebil eller annet. Området er avsatt i o_SKV4. 

 

 
Forslag til utforming utført av Norconsult AS 

 

Siktkrav etter N100 settes til 6 X 54 meter. 
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6.7.2 Utforming av veger 

Bredde og stigningsforhold: Det vises til vedlagte lengde- og tverrprofiler for foreløpig 

prosjektering av atkomster. Det gjøres oppmerksom på at veier og utomhusarealer planlegges i 

detalj via detaljprosjektering av bygget.  

 

Veiene utformes ihht krav om universell utforming så langt det lar seg gjøre, der eventuelle 

avvik kommenteres i byggesaken. 

 

6.7.3 Krav til samtidig opparbeidelse 

Det er satt rekkefølgekrav til at adkomst til Ve terrasse skal holdes åpen under 

anleggsarbeidet. Dette for å sikre atkomst for etablerte boliger som har felles atkomst til 

anlegget. 

 

o_SF og o_SVT1 skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse for byggeriet.  

 

6.7.4 Varelevering 

Varelevering er planlagt via kjeller med atkomst sør for bygget (på baksiden). 

 

6.7.5 Tilgjengelighet for gående og syklende 

Det anlegges fortau langs felles adkomst f_SKV1.  

 

Utearealene og området rundt hovedinngang knyttes sammen via gangveier med forbindelse til 

gangfelt og bussholdeplass ved Veksalbakken. Detaljene rundt disse forbindelsene avklares i 

detaljprosjekteringen av anlegget, men det stilles krav om universelt utformede 

gangforbindelser i bestemmelsenes §5.2. Eventuelle avvik kommenteres i byggesaken. 

 

6.7.6 Felles atkomstveger, eiendomsforhold 

Infrastruktur er avsatt på kommunal grunn. Samlevei f_SKV1 og tilhørende annen veggrunn 

f_SVT3 er felles for omsorgssenteret og Ve terrasse. 

 

6.8 Planlagte offentlige anlegg 

Omsorgssenteret er et offentlig anlegg. Eierform er vist i plankartet. 

 

6.9 Miljøoppfølging 

Fra teknisk program for bygget, datert 08.11.2017: 

 

«Teknisk Program (TPR) er et dokument som beskriver de teknisk funksjonelle krav som 

Ringerike kommune stiller til prosjektet Heradsbygda omsorgsbolig. Teknisk Program må ses 

i sammenheng med rom- og funksjonsprogrammet. Dokumentene angir krav, og i liten grad 

tekniske løsninger.  

 

Noen av de viktigste prinsippene og punktene i TPR er:  

 

• Byggene og de tekniske løsningene skal være fysisk tilpasset byggenes funksjoner som 

angitt i rom- og funksjonsprogrammet, slik at sub-optimale løsninger unngås.  
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• Det skal legges til rette for god, trygg og funksjonell bruk av bygget som bolig for 

demente. Bygget skal også legge til rette for rullestolbrukere. Universell utforming 

gjelder for prosjektet.  

• Omsorgssenteret vil være arena for omfattede og sammensatt tjenesteyting. Det skal 

legges til rette for et svært godt arbeidsmiljø for personale.  

• Det skal generelt legges til rette for driftsvennlige og -effektive løsninger med lave 

levetidskostnader. Forprosjektet skal presentere alternativer med tilhørende LCC 

analyser.  

• Bygningstekniske løsninger og materialer må velges slik at effektivt renhold og 

hygiene sikres.  

• Byggene skal være fleksible i forhold til mulig utvidelse i 

servicedelen/hjemmetjenesten. Boligdelen skal ikke inneha fleksibilitet for utvidet 

areal. Byggets infrastruktur skal ha innebygget fleksibilitet for å kunne implementere 

fremtidige behov som følge av utvikling innen velferdsteknologi.  

 Byggene skal være meget energieffektive. Passivhusstandard NS3701 legges til grunn 

Bygget skal være i henhold til BREEAM Good. BREEAM-NOR for nybygg 2016 

Teknisk manual SD5075NOR-versjon 1.1 utgitt 10.10.2017 legges til grunn.  

 Energiforbruk til oppvarming og kjøling energiforbruket skal dekkes av fornybare 

energikilder – som varmepumpe basert på geovarme.  

 Det legges opp til 20% reservekapasitet i alle tekniske rom og føringsveier for tekniske 

anlegg  

 Følgende anlegg skal dekkes av reservekraft: Sykesignalanlegg, branntekniske anlegg, 

dørautomatikk, PC-vakt og automatiseringsanlegg og telefoni.  

 Det skal installeres IKT infrastruktur for å ivareta velferdsteknologi tilpasset demente 

beboere. (eks teleslynge, trådløst internett, telefoni, lokaliseringsteknologi) – samt 

tilrettelegge for ukjent fremtidig teknologi. Grensesnitt må avklares i 

forprosjekteringen.» 

 

Det er ikke stilt spesifikke krav i bestemmelsene om disse forholdene, som anses ivaretatt via 

kommunens bestilling og krav til prosjekteringsgruppa. 

 

6.10 Universell utforming  

Det er krav om universell utforming av anlegget jamfør tekniske forskrifter og veiledere for 

denne type bygg, samt punkt 0.6 i bestemmelsene til planen. Detaljer vises i 

detaljprosjekteringen av anlegget, jamfør dokumentasjonskrav §5.1. 

 

6.11 Uteoppholdsareal 

Krav om utomhusplan og rekkefølgebestemmelser for etablering av atkomstvei er satt i punkt 5 

og 6 i bestemmelsene til planen. §1.1.3: Arealer som kan regnes inn i krav til MUA kan ikke 

være brattere enn 1:3 og skal ha dokumentert gode solforhold. Et skal være sol på 50% av 

arealene kl.15.00 ved vår- og høstjevndøgn. MUA settes til minimum 10 kvm per boenhet, og 

skal opparbeides jamfør Husbankens anbefalinger.  

 

Uteområdene skal opparbeides som ett eller flere fellesarealer. Takterrasser og overbygde 

terrasser tillates medregnet som uteoppholdsareal. 
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Uteoppholdsareal mot Heradsbygdveien skal gis en parkmessig utforming, med egnet 

beplantning, deriblant trær. 

 

Størrelse, lokalisering, kvalitet på uteoppholdsareal 

I dette anlegget er det i mulighetsstudiet og i pågående skisseprosjekt tenkt felles 

uteoppholdsareal både sentralt i anlegget og på tak ved kafeteria/spiseområde. 

 

Foreløpig skisse fra Insitu – prinsipper for utomhusområder 

 

Det er ikke avsatt spesielle områder for lek i dette omsorgsanlegget, dette innarbeides evt i 

prosjektet etter behov/gjeldende krav for denne type anlegg. Det vil heller ikke anlegges 

offentlige friområder spesielt tilrettelagt for allmennheten, men deler av utomhusanlegget vil 

kunne være tilgjengelig hele/deler av døgnet. 

 

Ivaretakelse av eksisterende og evt ny vegetasjon 

Det vises til kapittel 5, som beskriver vegetasjon på stedet. Det er ikke funnet vegetasjon av 

spesiell verdig for naturmangfoldet, snarere viser det seg at hengebjørkene kan være gjenstand 

for allergiske reaksjoner. Bjørkene kan evt beholdes av estetiske hensyn, dersom dette kan 

tilpasses prosjektet. Dersom vegetasjonen fjernes, anbefales det at det opparbeides ny 

vegetasjon som dokumenteres ifbm utomhusplan for anlegget. 

 

Turveier, atkomst og tilgjengelighet 

Fortau langs felles adkomstvei sørger for forbindelse mellom byggets for- og bakside, samt 

forbindelse til Ve terrasse sør for omsorgsanlegget. 
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Sesongbruk 

Utomhusanlegget kan benyttes hele året, og må tilrettelegges også for vintersesong. 

 

Grøft/snøopplag avsatt på 1.5 m langs adkomstvei. 

 

Vindforhold skal hensyntas for uteoppholdsareal, jamfør bestemmelsenes paragraf 1.1. 

 

6.12 Landbruksfaglige vurderinger 

Ikke aktuelt her. 

 

6.13 Kollektivtilbud 

Det vises til innspill fra Brakar (busselskap) og samtale med saksbehandler om videre tanker 

om busslinjen.  

 

Bussen forbi omsorgssenteret går i en runde, dvs at den går alltid «nordover» langs 

Heradsbygdveien og tilbake mot Hønefoss via Bålerud og Helgerud skole, via Vallhallveien.  

 

Kollektivholdeplassen beholdes som i dag, på motsatt side av veien for omsorgssenteret, ved 

Veksalveien. Holdeplassen er utformet som kantstopp, som ikke endres som følge av 

utbyggingen. Det er stilt krav om god forbindelse til anleggets hovedinngang i bestemmelsene, 

via gangfelt som plasseres endelig i detaljprosjektet. 

 

Brakar har tanker om utvidelse av busstilbudet på denne linjen i fremtiden, se innspill til planen 

fra Brakar AS, noe som vil være positivt for tilgjengeligheten både for ansatte og besøkende til 

senteret. 

 

6.14 Kulturminner 

Det er ikke påvist kulturminner i området, men Buskerud fylkeskommune påpeker at området 

ligger nær andre viktige funn, og har gitt et budsjett for å gjøre undersøkelser av området. 

Disse kan kun utføres på bar og frostfri mark, og vil dermed kunne utføres våren 2018, før 

sluttbehandling av planen. 

 

Den generelle meldeplikten innarbeides i bestemmelsene. 

 

6.15 Sosial infrastruktur  

Punktet rundt skoledekning mm er ikke spesielt aktuelt for denne etableringen. 

 

6.16 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 

Tomta er skrånende fra nord, og alt overvann både fra terreng og tak må håndteres lokalt på 

eiendommen. 

 

Det er satt krav til plan for vann- og avløpshåndtering i forbindelse med søknad om 

igangsettingstillatelse. 

 

Foreløpige løsninger er diskutert i prosjekteringsgruppa for bygget: 
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Vann og avløp: 

Eksiterende kum for vann og avløp til gamle Norderhovhjemmet saneres(rød). Ny etableres på 

naturlig sted. Denne forbindes til samme påkoblingspunkt som tidligere. Dette punktet ligger 

på åpen plass mot sørvest på eiendom 54/89. VA avdelingen har bekreftet at det er nok 

kapasitet for behovet.  

 

Fra skissebeskrivelse RIV: 

 

 
 

73.00 SANITÆRANLEGG UTVENDIG  

Det er regnet med at VA ledninger til bygget blir tilkoblet offentlige ledninger som ligger på 

tomteområdet. Det skal utredes/etableres redundante løsninger i forbindelse tilkoblinger til off. 

ledninger. Uteområdet er forutsatt avvannet til kummer, men det bør tilrettelegges for lokal 

infiltrering (LOD) til grunnen. Det er regnet med 1 stk. ny brannkum, 3 stk. nye vannkummer, 2 

stk. stakekummer for ovv samt 2 stk. stakekummer for spillvann.  

Det er også regnet med 1 stk. drenskum og drensrør.  

 

73.01 Oljeutskiller  

Det er tatt med utvendig oljeutskiller med sandfang og prøvetakingskum i henhold til NS-EN 858 

«Class 1» for garasjer.  

 

73.02 Fettutskiller  

Det er tatt med utvendig fettutskiller komplett i henhold til NS-EN 1825-1 for alle kljøkken. 

 

Offentlig ledning ligger ikke på tomten, men rett over grensen mot vest. Redundant løsninger 

er generelt ikke et krav. 

 

Trafo: Trafo som stod/står i vestre del av Norderhovhjemmet saneres og fjernes. Ny 

frittstående trafo etableres på egnet sted mot vest på tomten. Denne oppgaven må 

gjennomføres før bygging igangsettes, da trafo i tillegg til nytt omsorgssenter også forsyner 

omtrentlig 30-40 boliger i området. 

 

Energiforsyning: 
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30.01 Energibruk.  
Bygget skal oppfylle energikrav i henhold til Passivhusstandard NS 3701 samt BREEM NOR standarden for 
miljø og bærekraft på nivå «GOOD» for nybygg. Energibruken skal kjennetegnes ved bruk av 
varmepumpeanlegg basert på varme- og kjøleopptak fra borrehull i fjell og behovsstyring av luftmengder 
samt energieffektiv distribusjon av varme og ventilasjon.  
 

Videre skal styring av tekniske anlegg være tilpasset byggets bruksmønster og variasjon av 

antall brukere gjennom hele døgnet. 
 

Teksten er hentet fra skissebeskrivelsen fra Riv i prosjekteringsgruppa for nye Heradsbygda 

omsorgssenter.  

 

Fiber: Fiber ligger i Heradsbygdveien og vil bli fremført til nytt omsorggsenter 

 

Overvann: Det er bekreftet at det kan slippes 8 l/sec på overvannsnettet. Kravet i 

bestemmelsene er at overflatevann må håndteres på egen tomt. I tillegg til infiltrasjon må mest 

sannsynlig en form for fordrøyning også benyttes. Grønt tak, blått tak eller 

fordrøyningsbasseng under bygget. Type løsning velges ut fra kost nytte vurderinger i 

prosjekteringen. 

 

6.17 Plan for avfallshenting/ søppelsug 

Avfallshåndtering og renovasjon legges i kjelleretasje på bygget, med adkomst fra sør. 

 

6.18 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 

 

Se kapittel 5.17. 

 

6.19 Rekkefølgebestemmelser 

Det er gitt følgende rekkefølgebestemmelser til planen i bestemmelsenes §4: 

 

Bestemmelsene stilles med hjemmel i pbl § 12- 7 pkt 10 

 

§4.1 Før rammetillatelse  

Ved rammesøknad skal følgende være dokumentert:  

 Vurderinger knyttet til energieffektive løsninger og alternative energikilder. 

 Forhold til støykrav ihht Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 skal 

etterkommes, og må dokumenteres både for innen- og utendørs anlegg. 

 Vurdering knyttet til valg av tekniske installasjoner for lokal overvannshåndtering.  

 Sol – skyggediagram 

 Dokumentasjon av geotekniske forhold. 

 Situasjonsplan 1:500 inkludert veg og gang- og sykkelvegforbindelser.  

 

§4.2 Før igangsettingstillatelse  

 Ved søknad om tiltak skal det foreligge godkjent plan for veg, VA og 

overvannshåndtering. 

 Ved søknad om igangsetting av samferdselsanlegg, skal det følge med lengde- og 

tverprofiler. 
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 Ved søknad om tiltak skal det foreligge dokumentasjon av grunnforhold og forhold til 

universell utforming. 

 Forhold til støykrav ihht Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 skal 

etterkommes, og må dokumenteres både for innen- og utendørs anlegg. 

 Ved søknad om tiltak skal det foreligge belysningsplan. 

 I forbindelse med anleggsarbeid på område o_BIN må det sørges for åpen og trygg 

adkomst til Ve terrasse. 

 Det tillates å anlegge en midlertidig adkomstforbindelse hvis utbyggeren finner det 

hensiktsmessig og det ikke blir til hinder for andre.   

 Før arbeidet settes i gang må det være dokumentert forskriftsmessig brannvann.  

 Før arbeidet settes i gang må den nye trafokiosken stå ferdig.  

 Utomhusplan 

 

Utomhusplan 

Ved søknad om rammetillatelse skal det legges ved utomhusplan for eiendommen og for hele 

anlegget. Før rammetingstillatelse kan gis, skal utomhusplan være godkjent. Utomhusplan skal 

leveres i målestokk 1:200 eller 1:100 og inneholde følgende: 

 Plassering av bygningsmasse med adkomst og logistikk for ambulanse, taxi (kiss-and-

ride-løsning)   

 Gangadkomster med universelt utformet forbindelse fra inngangen og o_SF1 til 

bussholdeplass i Heradsbygdveien. 

 Plassering og tilgang til renovasjonsløsninger  

 Plassering til overvannsløsninger  

 Belysning, gjerder samt høyder og plassering av (forstøtnings)murer, trapper, ramper 

og rekkverk.  

 Beplantning. 

 Uteoppholdsareal med utemøblering både for beboere og ansatte. 

 Sol- og skyggeforhold.  
 

 

§4.3 Før brukstillatelse 

Ved søknad om brukstillatelse skal følgende være ferdigstilt: 

 veg, vann- og avløpsanlegg, inkludert håndtering av overvann skal være godkjent og 

ferdigstilt. 

 uteoppholdsareal som vist i utomhusplan, inkludert adkomst, forbindelse for gående og 

syklende og renovasjonsløsninger, skal være ferdigstilt og godkjent av kommunen før 

brukstillatelse kan gis, evt så raskt som mulig hvis værforhold (vinter) krever det.  

 Universell utformet bussholdeplass (forbedring av eksiterende bussholdeplass 

«Veksalbakken», tidligere «Norderhovhjemmet») og sammenhengende gangforbindelse 

til senterets inngang og o_SF1. 

 tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyverdier må være gjennomført og dokumentert før 

det blir gitt brukstillatelse for omsorgsboliger. 

 

§4.4 Ferdigattest 

Alle punkter i rekkefølgebestemmelsene skal være utført før det gis ferdigattest.  
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7. Konsekvensutredning 

Planen er i tråd med overordnet plan, og det er derfor ikke stilt krav til egen 

konsekvensutredning for denne planen. 

8. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
 

8.1 Overordnede planer 

Planen er i tråd med overordnede planer. 

 

8.2 Landskap, estetikk og forhold til omkringliggende bebyggelse 

Det er stilt krav i bestemmelsene om tilpasning av bygget til terrenget, samt at det er satt en 

gesimshøyde på maks kote 166.  

 

 



  Heradsbygda omsorgssenter - planbeskrivelse 

 33 

 

Skissetegninger fra AT plan og arkitektur og Architectopia 
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Høyder 

Området rundt planen består av mindre boenheter, og det nye anlegget vil dermed være mer 

dominerende i landskapet, med et kompakt volum. Dog var det gamle Norderhovhjemmet noe 

høyere enn det planlagte nye senteret på sitt høyeste punkt, men da med et mindre fotavtrykk 

enn skissene på nytt senter legger opp til. 

 

Bygget tillates oppført med maks gesimshøyde på kote 166, mot mønehøyde 158.4 på 

nærmeste nabo, gnr/bnr 55/34.  

 

Sol/skygge 

Spesielt nabo i nordvest, samt gjenboere langs f_SKV1 vil kunne oppleve det nye senteret som 

mer massivt.  

 

Naboer i Ve terrasse ligger i en akseptabel avstand fra bygget, og i tillegg foran bygget ifht sol. 

 

Det er utarbeidet sol- og skyggediagram for bygningsmassen datert 13.03.18, som vist i 

vedlegg. 

 

Sol- og skyggediagram viser at bygget får konsekvenser for naboene. For naboer i sørøst vil 

man få noen konsekvenser for kveldssol. Det kastes noe skygge over nabo i nordvest på 

morgen/tidlig formiddag vinterstid, mens fra ut på formiddagen er det mindre problematisk. 

For denne nabo vil likevel volumet merkes ved at bygget kommer nærmere byggegrense enn 

tidligere bygg på eiendommen var plassert. 

 

8.3 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 

Undersøkelser av disse forhold gjøres våren 2018, og vil foreligge før sluttbehandling av saken. 

Den generelle meldeplikten er innarbeidet i bestemmelsene, og evt håndtering av nye funn vil 

måtte vurderes etter at Buskerud Fylkeskommune har gjort sine undersøkelser. 

 

8.4 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven (naturverdier, biologisk 

mangfold, verdifull vegetasjon, viltinteresser, økologiske funksjoner osv.) 

Det vises til kap 5.6 for nærmere beskrivelse av funn.  

 

Forholdet til § 8-12 i naturmangfoldloven skal beskrives i den grad det er relevant for 

planarbeidet. For dette området anser vi at kunnskapsgrunnlaget er tilfredsstillende, og at det 

ikke er funn som tilsier at det må tas spesielle hensyn. Forhold til naturmangfoldloven anses 

som ivaretatt. Se for øvrig kapittel 5.6. 

 

8.5 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk  

Området har også tidligere vært benyttet til sykehjem/omsorgsfunksjoner, og har ikke tidligere 

vært tilrettelagt for rekreasjon utover uteområder tilrettelagt for senteret. Det står et lysthus 

langs Heradsbygdveien, som har vært benyttet som utfluktspunkt. Dette lysthus har ikke fått en 

avklart skjebne ifbm planen, og kan stå dersom det nye byggeriet ikke kommer i konflikt med 

plasseringen. Området langs veien her er vist med støysone gul, og er i den sammenheng ikke 

egnet som uteoppholdsareal for senterets beboere og brukere, og har dermed en mer visuell 

verdi enn det har verdi for rekreasjon. 
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8.6 Uteområder 

Uteoppholdsareal for senteret må legges utenfor støysone langs Heradsbygveien. Slik skissene 

for det nye senteret viser, er arealene lagt inne i senteret, bak bygningsmassen mot 

Heradsbygdveien. Det er også foreløpig vist uteoppholdsareal utenfor det som er tenkt som 

dagaktivitetssenter med kafe. 

Prinsipper for uteområder - Insitu 

 

Disse plasseringene kan gi gode solforhold, men kan være noe utsatt for vind. Det er derfor 

stilt krav til at det tas hensyn til vindforhold ved prosjektering av senteret. 

 

Utearealene er også beskrevet i funksjonsprogrammet for senteret. 

 

8.7 Trafikkforhold (vegforhold, trafikkøkning/reduksjon, kollektivtilbud) 

Norconsult AS har utarbeidet en trafikkanalyse for planen, se vedlegg, som oppsummerer 

trafikkbildet ved etablering av nytt omsorgssenter, samt anbefaler løsninger for trafikk. 

 

I trafikkanalysen har det blitt gjort en vurdering av hvilket parkeringsbehov det vil være på 

tomta og hvilke konsekvenser planlagt parkeringsdekning vil føre med seg. Forutsatt dagens 

reisevaner i Hønefossområdet, vil det være behov for om lag 121 parkeringsplasser. En lavere 

parkeringsdekning enn dette kan føre til at de som ikke får plass velger å parkere bilen utenfor 

tomta. Dersom reisevanene/reisemiddelfordelingen til de ansatte og besøkende av 

omsorgssenteret ikke endres, og det etableres 90 parkeringsplasser, vil dette bety 31 parkerte 

biler langs omkringliggende veinett på dagtid. For å unngå parkering på uønskede steder, bør 

det skiltes med parkering forbudt. 
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Med ytterligere økt kollektivtilbud som hentydet fra Brakar, anses dette som en akseptabel 

løsning, i tråd med strategier for en grønnere planlegging, eksempelvis gjennom grønn plakat 

og folkehelsemeldingen i Ringerike kommune. 

 

8.8 Barns interesser 

 

RPR for barn og planlegging 

Det vil ikke bli anlagt lekeplasser utenfor senteret slik det heller ikke har vært her tidligere, 

men det etableres områder med god kvalitet innenfor senteret, slik at besøkende kan få gode 

opplevelser gjennom de felles anleggene. 

 

8.11 Sosial infrastruktur 

For denne planen er det tatt utgangspunkt i de prosesser som har løpt i kommunen, der det er 

vedtatt at det skal etableres et nytt omsorgssenteret av en viss størrelse i Heradsbygda, og 

planbeskrivelsen går ikke nærmere inn på kapasitetsbehovet utover dette. 

 

8.12 Universell tilgjengelighet 

Det er satt krav til at prinsippet om universell utforming skal følges så langt det er mulig.  

 

Siden tomten er hellende, kan det noen steder måtte gjøres tilpasninger av kravene til universell 

tilgjengelighet for uteområdene, som vil måtte beskrives nærmere i forbindelse med 

detaljprosjektering av området. 

 

8.13 Energibehov – energiforbruk 

Det vises til avsnitt om miljøoppfølging, der det er referert til program for 

prosjekteringsgruppen, der passivhusstandard og BREEAM klassifisering er nevnt som mulige 

kriterier. Planen setter ikke spesifikke krav til miljøhensyn på bygget utover dette. 

 

8.14 ROS 

Det henvises til kapittel 5.17. 

 

Konsekvensene for de nevnte forhold anses ivaretatt i planforslaget, ved at tema er innarbeidet 

i plankart og bestemmelser. 

 

8.15 Teknisk infrastruktur 

Vann og avløp løses på egen eiendom, og endelig løsning velges via detaljprosjektering av 

anlegget med uteområder. Trafo er ivaretatt via eget formål. Veier oppføres i tråd med 

kommunale normer og Statens vegvesens N100. 

 

8.16 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Kommunen har gjort vedtak om bygging av omsorgssenter, som har sine økonomiske budsjett. 

I tillegg kan det bli aktuelt at kommunen overtar kommunale veier og VA anlegg. 

 

8.17 Konsekvenser for næringsinteresser 

Ingen kjente. 
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8.18 Interessemotsetninger og avveining av virkninger 

 

Naboer: Det har kommet innspill fra nabo om at dette blir stort volum. Nye bygg er ikke 

høyere enn forrige bygningsmasse, men kommer nærmere eksisterende bebyggelse, og vil slik 

sett oppfattes mer voluminøst. Dette er anlegg som nå skal ha en mye større kapasitet enn 

Norderhovhjemmet hadde, og som dermed har et større fotavtrykk.  

 

Konsekvenser for naboer og sol/skygge er nærmere beskrevet i kapittel 8.2. 

 

Overvannshåndtering: Det er krav om at overvann håndteres lokalt, og at det dermed ikke skal 

påføre nærliggende eiendommer ytterligere avrenning. 

 

Parkering: Se kapittel 8.7. Ut fra beregnet parkeringsbehov med dagens reisevaner er det 31 

plasser for lite i anlegget. Dette anses som akseptabelt all den tid området har god 

kollektivforbindelse, et tilbud som også er planlagt utvidet. 

 

9. Innkomne innspill 
 

9.1 Merknader  

 

Nr Navn Dato 

1 Fylkesmannen i Buskerud 02.10.17 

2 Buskerud Fylkeskommune 09.10.17 

3 Bane Nor 03.10.17 

4 Brakar AS 09.10.17 

5 Statens vegvesen 28.09.17 

6 Mary Kjekshus 08.09.17 

7 Lars Sandnes 02.10.17 

 

I tillegg er det avholdt et eget møte med Statens vegvesen den 05.03.18. 

 

Merknader med kommentarer fra forslagsstiller og rådmannen er vedlagt i eget dokument. 

 

10. Avsluttende kommentar 
Ringerike kommune har gjennom en brukerorientert og politisk prosess fastsatt en utbygging 

og et romprogram for dette nye omsorgssenteret. Byggeriet skal huse mange funksjoner, og vil 

få et større volum enn tidligere bygningsmasse.  

 

Dette vil gjøre at de nærmeste naboene vil oppfatte byggeriet som mer dominerende enn 

tidligere løsning med Norderhovhjemmet, og vil ha innvirkning på solforhold for naboer i øst 

og vest til spesielle tider av døgnet. 

 

Det er vanskelig å lage et mindre fotavtrykk uten å bygge mer i høyden, og konseptet med 

denne formen og etasjeantall er valgt for best mulige forhold til denne viktige 

samfunnsfunksjonen. 
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Reguleringsplanen ivaretar skisseprosjekt for utbyggingen så langt den er kjent ved innlevering 

av planforslag, der det er utarbeidet et skisseprosjekt i februar/mars 2018.  
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Vedlegg til Planbeskrivelsen 
 

 

 

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 

Detaljregulering: Heradsbygda omsorgssenter 

 

Plan Id 435 

 
 
 
 
Utarbeidet av:   Søndergaard Rickfelt AS v  
 
Tiltakshaver:   Ringerike kommune 
 
Forslagsstiller/Konsulent: Ringerike kommune v plankonsulent Søndergaard Rickfelt AS 
 
Dato:    11.04.18   
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1. Innledning. 

Det er krav til utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyse i plan og bygningslovens § 4-3, hvor det bl.a. 
står: ”Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle 
risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og 
eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.” 
Planmyndigheten har derfor en plikt til å påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for et 
planområde. Analysen vil inngå som et viktig grunnlag for planarbeidet. 
 

2. Kort beskrivelse av planforslaget 

Planområdet ligger i Ringerike kommune, i Heradsbygda. Planen omfatter gnr/bnr 54/4, samt offentlig 
veigrunn. 
 

 
 
Hensikten med planen er å legge til rette for nye Heradsbygda omsorgssenter på eiendommen der 
Norderhovhjemmet lå frem til det ble revet. 
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 3. Metode 

Analysen er basert på metodebeskrivelse fra DSBs rundskriv ”Samfunnssikkerhet i arealplanlegging”. 
Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan 
påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene 
(hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen).  
 
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 
 

Kategori Forklaring 

1. Lite sannsynlig/ ingen tilfeller Mindre enn en hendelse per 1000 år 

2. Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller En hendelse per 200 – 1000 år. 

3. Sannsynlig/ flere enkelttilfeller En hendelse per 20 – 200 år / kjenner til tilfeller med 
kortere varighet 

4. Meget sannsynlig/ periodevis, lengre 
varighet 

En hendelse per 2- 20 år / forhold som opptrer i lengre 
perioder, flere måneder 

5. Svært sannsynlig/ vedvarende En hendelse per 2 år eller oftere / forhold som er 
kontinuerlig tilstede i området. 

 
Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i: 
 

Kategori Forklaring 

1. Ubetydelig/ ufarlig: Ingen person- eller miljøskader/ enkelte tilfeller av 
misnøye.  
Skader for inntil kr. 30.000 

2. Mindre alvorlig/ en viss fare Få/små person- eller miljøskader/ belastende forhold for 
enkeltpersoner.  
Skader mellom kr 30.000 og 300.000 

3. Betydelig/ kritisk Kan føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for 
en gruppe personer. Skader mellom kr 300.000 og 
3.000.000 

4. Alvorlig/ farlig Behandlingskrevende person- eller miljøskader og kritiske 
situasjoner.  
Skader mellom kr 3.000.000 og 30.000.000. 

5. Svært alvorlig/ katastrofalt Personskade som medfører død eller varig men; mange 
skadd eller langvarige miljøskader. Skader for mer enn kr 
30.000.000. 
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Beregning av risiko 
I risikobergningen er uønskede hendelser plassert inn i ei matrise som viser sum av sannsynlighet x 
konsekvens. Denne summen viser samlet risikoverdi. Eksempel: Sannsynlighetsgrad 3 (sannsynlig/flere 
tilfeller) x  Konsekvens 4 (alvorlig farlig) gir risikoverdi 12.  
 

             
Konsekvens:  
 
Sannsynlighet:           

 
1. Ubetydelig                                      

 
2. Mindre 
alvorlig / en 
viss fare 

 
3. Betydelig / 
kritisk 

 
4. alvorlig / 
farlig 

 
5. Svært 
alvorlig / 
katastrofalt 

5. Svært 
sannsynelig / 
kontinuerlig 

     

4. Meget 
sannsynlig / 
periodevis, lengre 
varighet 

     

3. Sannsynlig / 
flere tilfeller 

     

2. Mindre 
sannsynlig / 
kjenner tilfeller 

     

1. Lite sannsynlig / 
ingen tilfeller 

     

 
De ulike risikoverdiene må i tillegg gis risikofarge som vist i tabellen ovenfor. Merk at risikoverdier kan 
ha forskjellig farge avhengig av graden av konsekvens og/eller sannsynlighet. 
 
For hendelser som ligger i rød sone, er risikoen uakseptabel. Dette innebærer at det må utføres 
risikoreduserende tiltak, for å få risikoen innenfor akseptable rammer (helst grønn sone). Dette kan 
innebære at et planlagt tiltak må tas ut av planen eller reduseres i omfang. Det kan og lages 
bestemmelser med rekkefølgekrav om sikringstiltak. Hvis en ikke har god nok kunnskap om risikoen, 
kan det stilles krav om nærmere undersøkelser i sammenheng med byggetiltak eller reguleringsplan, 
slik at risikoen kan kartlegges mer presist slik at eventuelle forebyggende eller avbøtende tiltak kan 
planlegges.  
 
Når det gjelder hendelser i gul sone, skal tiltak bli vurdert for å bedre sikkerheten. Det skal være et mål 
å få risikoen så lav som praktisk mulig. 
 
Hendelser i grønn sone er i utgangspunktet uttrykk for akseptabel risiko, men ytterligere 
risikoreduserende tiltak bør gjennomføres når det er mulig ut ifra økonomiske og praktiske 
vurderinger. 
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4. Identifikasjon av farer og uønskede hendelser 
 
 

Naturrelatert 
risiko/klimaendringer 

FNs klimapanel slår fast at det meste av den globale oppvarmingen er menneskeskapt. 
Oppvarmingen ventes å fortsette utover i dette århundret og medfører økt risiko for 
ekstremvær, mer nedbør, oversvømmelser og havforsuring. De vanligste konsekvenser 
som ekstremvær, flom osv er kommentert under i forhold til dette avsnittet. 

 

Hendelse / Situasjon Aktuelt? Anleggsp. Risiko Kommentarer Tiltak 

Er planområdet utsatt 
for risiko som: 

Ja / Nei Ja / Nei Farge  

     

- Flom: elv, 
sidevassdrag 

Nei    

- Stormflo Nei    

- Havnivåstigning Nei    

- Overvann / 
vanninntrenging 

Ja   Større deler av eiendommen vil 
bli bebygget, slik at overvann 
må håndteres lokalt på 
eiendommen. Kravet må 
innarbeides i bestemmelsene. 

- Grunnforhold Ja   Det er foretatt 
gunnundersøkelser av 
Arkimedum oppsummert i 
rapport datert 22.02.18. 
Tomten ligger på marin leire. 
Det utføres nye undersøkelser 
for å avklare 
fundamenteringsbehov i uke 
16. Det stilles krav om videre 
geoteknisk dokumentasjon 
ifbm detaljprosjektering i 
bestemmelsene.  

- Radon Ja   Vises som moderat til lav i NGU 
grunnkart. Radon hensyntas i 
tråd med tekniske forskrifter.  

- Kvikkleireskred    Se grunnforhold. 

- Jord- og flomskred Nei    

- Snøskred Nei    

- Steinsprang Nei    

- Fjellskred Nei    

- Skogbrann Nei    

- Gressbrann Nei    

- Endret lokalklima 
(f.eks. fjerning av 
vegetasjonssoner, 
bygninger som gir 
ugunstige 
vindforhold) 

Nei    

- Påvirkes 
planområdet av 

Nei   Området kan være noe 
vindutsatt, se neste punkt.  



Tiltakshavers risiko- og sårbarhetsanalyse 

  Side 6 av 12 

 

naturlige 
terrengformasjoner 
som utgjør spesiell 
fare. 

- Spesielt vindutsatt Ja   Det kan være noe vindutsatt i 
området, noe som må 
hensyntas i prosjektering og 
utforming av anlegget. 
Forholdet innarbeides i 
bestemmelsene. 

- Spesielt 
nedbørutsatt 

Nei    

- annet (fyll ut)     

     

Virksomhetsrelatert risiko Aktuelt? Anleggsp. Risiko Kommentarer Tiltak 

Er planområdet i fare pga. 
risiko som: 

Ja / Nei Ja / Nei Farge  

- Industrianlegg 
(brann/eksplosjon, 
kjemikalieutslipp / 
forurensninger) 

Nei    

- Lagringsplasser for farlige 
stoffer (industri, 
bensinstasjoner) 

Nei    

Veitrafikk/ transportnett Nei    

- Påkjørsel av myke trafikanter Ja   Kan ikke utelukkes helt, men 
det skal etableres fortau for å 
sikre myke trafikanter langs 
felles adkomstvei. Det skal 
etableres frisiktsoner mot 
hovedveg, og internveger skal 
ha lav hastighet. Det er krav om 
gangforbindelse fra 
inngangsparti til trygt 
krysningspunkt mot 
bussholdeplass i 
Heradsbygdveien. 

- Møteulykker/trafikkulykker/ 
påkjøring i kryss 

Ja   Det har under drift av 
Norderhovhjemmet vært to 
avkjørsler til senteret; felles 
adkomst som nå er regulert i 
planen med fortau og siktlinjer 
og en adkomst midt på 
eiendommen.  
 
I den midtre avkjørselen er det 
dårlig sikt når man skal svinge 
ut igjen på Heradsbygdveien. 
Denne er sanert i planforslaget. 
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All adkomst samles i felles, 
eksisterende avkjøring. 
 
Det er 
Norconsults anbefaling at 
eksisterende gangfelt flyttes 
lenger sør og opphøyes. Det 
bør også etableres 
gangforbindelse (fortau) 
mellom Heradsbygdveien og 
nabotomtene i sørvest, som 
deler adkomst med 
omsorgssenteret. Løsningene 
som detaljprosjekteres, må 
oppfylle kravene til universell 
utforming. Busstoppet 
Veksalbakken bør også 
oppgraderes til en høystandard 
holdeplass. 
 
Se for øvrig rapport om trafikk, 
datert 19.03.18. 

- Utforkjøring Nei    

- Anleggstrafikk Ja   I anleggsperioden brukes det 
større kjøretøy. Sikkerhet må 
ivaretas av HMS/SHA for 
anleggsdriften. 

- Trafostasjoner Ja   Trafo plasseres sør på 
eiendommen. 

- Elektromagnetisk felt fra 
kraftledninger 

Nei    

- Elektrisitet / ledningsbrudd 
elektrisitetsforsyningsområde 

Nei    

- Nærhet til jernbane Nei    

- Risiko for vannledningsbrudd Nei    

- Dambrudd Nei    

- Avrenning fra fyllplass / 
tidligere avfallsdeponi. 

Nei    

- Utslipp til sjø og vassdrag Nei    

- Utslipp til grunn Nei    

- Transport av farlig gods 
(spesielle traséer) 

Nei    
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Beredskapsrelatert 
risiko 

Aktuelt? Anleggsp. Risiko Kommentarer tiltak 

Er området utsatt for 
risiko knyttet til 
beredskap og 
infrastruktur: 

Ja / Nei Ja / Nei Farge  

- Utrykningstid for 
brannvesen 

Nei   Senteret ligger ca 3 km fra 
Hønefoss sentrum, som anses 
som akseptabelt.  

- Slukkevannskapasitet 
/vanntrykk 

Nei   Kobles til kommunalt anlegg 
med nok kapasitet. 

- Manglende 
avløpskapasitet /sårbart 
vassdrag 

Nei    

- Manglende alternativ 
vegforbindelse 

Ja   Anses som akseptabelt, men 
hensyn til sikkerhet og 
adkomst for brannvesen må 
ivaretas i prosjektering av 
bygget. 

- annet     

Infrastruktur Aktuelt? Anleggsp. Risiko Kommentarer tiltak 

Vil planen utgjøre en 
risiko for eksisterende 
infrastruktur som: 

Ja / Nei Ja / Nei Farge  

- Vannledninger Nei    

- Spillvannsledninger Nei    

- Overvannsledninger Nei    

- Veier Nei    

- Gangveier / fortau Nei    

- Telekommunikasjon Nei    

- annet     

Støy og forurensing Aktuelt? Anleggsp. Risiko Kommentar tiltak 

Kan tiltaket medføre: Ja / Nei Ja / Nei Farge  

- Luftbåren støy Ja Ja      Tiltaket i seg selv vil ikke 
generere støy i stor grad, 
med unntak av trafikk til 
senteret. 
 
Området ligger nær 
Heradsbygdveien. 
 
Siv.ing Bjørn Leifsen har i sin 
rapport datert 14.12.2017 
konkludert med at det langs 
Heradsbygdveien og inn mot 
byggegrense vil være støy fra 
trafikk over anbefalte 
grenseverdier. I denne sonen 
bør det ikke etableres 
rekreasjonsareal som inngår i 
omsorgssenterets krav til 
utomhusareal, og det må 
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Sårbare objekter Aktuelt? Anleggsp. Risiko Kommentar tiltak 

Vil planforslaget påvirke 
sårbare objekter i 
nærområdet som: 

Ja / Nei Ja / Nei Farge  

- barnehage Nei    

- skole Nei    

- helse- og 
omsorgsinstitusjoner 

Nei   Tiltaket er en 
omsorgsinstitusjon… 

- andre viktige offentlige 
bygg (brann- og 
politistasjon, rådhus 
etc.) 

Nei    

benyttes fasademateriale 
som ivaretar innendørs 
støykrav. 
 
Det vil forekomme støy i 
anleggsperioden. Dette må 
håndteres av entreprenør og 
av gjeldende bestemmelser 
for anleggsarbeid i boligstrøk. 
 
Det settes krav til håndtering 
av støy jamfør T-1442 i 
bestemmelsene. 
 
 

- Vibrasjoner Nei Ja  Kan forekomme i 
anleggsperioden, og må 
håndteres av rutiner for 
entreprenør. 

- Forurensing av luft Ja   Tiltaket genererer ikke 
forurensning, men det kan 
forekomme svevestøv fra 
trafikken på Heradsbygdveien 
inn mot boligdelen som ligger 
tett på denne vegen.  
Dette anses å begrense seg til 
få dager i året med spesielle 
værforhold.  
 
Byggegrense er satt 15m fra 
senter veg. 
 

- Forurensing av grunn Nei    

- Forurensing av sjø og 
vassdrag 

Nei    

- Forurensing av 
drikkevannskilde 

Nei    

- annet     
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- barns leke- og 
oppholdsarealer 

Nei   Området er tidligere 
benyttet til samme formål - 
institusjon. 

- kulturminner 
/kulturmiljøer 

Nei   Fylkeskommunen skal utføre 
undersøkelser våren 2018, 
før sluttbehandling av 
planen.  
 
Den generelle meldeplikten 
ved funn innarbeides i 
bestemmelsene. 

- kulturlandskap Nei    

- jordbruksarealer Nei    

- viktige naturområder: 
(biomangfold) 

Nei    

- Sårbar flora / 
rødlistearter 

Nei   Det er ikke funnet sårbar 
fauna i kjente baser utover 
en gulspurv som vises i 
artsdatabanken. 
Plankonsulenten har 
konferert med Sweco Norge 
AS ifbm enkeltfunn av stær 
og spurv. Når det gjelder 
observasjoner av en rødlistet 
enkeltart som dette så er det 
veldig mange slike, særlig 
nær der folk bor. Det er først 
når leveområdet til en art 
med spesielle krav har risiko 
for å bli påvirket at det er 
grunn til bekymring. Typisk 
eksempel er rike 
kulturlandskapssjøer som er 
viktige for fugl som 
som tilsier at spesielle 
hensyn må tas.  
 
Det anses at gulspurven ikke 
trues spesielt av en 
utbygging her. 

- sårbar fauna / fisk / 
rødlistearter 

Nei    

- viktige friluftsområder Nei    

- viktige 
oppholdsområder og 
trekkveien for vilt 

Nei    

- drikkevannskilder Nei    

- vernede vassdrag 
(innenfor 100 m sonen) 

Nei    

- andre viktige vassdrag Nei    
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- øvrig sårbar 
infrastruktur 

Nei    

- annet     

5. Analyse av risiko med aktuelle avbøtende tiltak 

Analysen viser at de fleste forhold anses som akseptable ifht. risiko og sårbarhetsmatrisen. 
 
Det påpekes følgende 4 elementer som må vurderes i forbindelse med plansaken og prosjektering av 
tiltak: 
 
Overvannshåndtering: Det legges opp til lokal håndtering av overvann. Nedsatt prosjekteringsgruppe 
ser på løsningen i samråd med kommunen. Det er bekreftet at det kan slippes 8 l/sec på 
overvannsnettet. Kravet i bestemmelsene er at overflatevann må håndteres på egen tomt. I tillegg til 
infiltrasjon må mest sannsynlig en form for fordrøyning også benyttes. Grønt tak, blått tak eller 
fordrøyningsbasseng under bygget. Type løsning velges ut fra kost nytte vurderinger i prosjekteringen. 
 
Grunnforhold: Ivaretas av bestemmelser om videre dokumentasjon og undersøkelser. Det er planlagt 

nye undersøkelser i uke 16, for å avgjøre fundamenteringsbehov for bygget. Resultatene er ikke klare 

ved innlevering av planforslag. 

 
Vind: Området kan være noe vindutsatt, og det er satt krav i bestemmelsene om at disse forholdene 
skal hensyntas ved planlegging og plassering av funksjoner. 
 

Trafikksikkerhet: Disse forholdene er nærmere beskrevet i Norconsult sin rapport om trafikk, datert 

19.03.18. 

Det er sammenhengende gang- og sykkelvei langs fylkesveien forbi omsorgssenteret, og tomta ligger 
i en akseptabel sykkel- og gåavstand til Hønefoss sentrum. Det må sørges for trygg ferdsel mellom 
hovedinngangen og bussholdeplassen, som ligger på motsatt side av Heradsbygdveien. Det er 
Norconsults anbefaling at eksisterende gangfelt flyttes lenger sør og opphøyes. Det bør også 
etableres gangforbindelse (fortau) mellom Heradsbygdveien og nabotomtene i sørvest, som deler 
adkomst med omsorgssenteret. Løsningene som detaljprosjekteres, må oppfylle kravene til universell 
utforming. Busstoppet Veksalbakken bør også oppgraderes til en høystandard holdeplass. 
Dagens kollektivtilbud i området anses som akseptabelt. Et attraktivt kollektivtilbud vil kunne bidra til 
mindre biltrafikk til/fra planområdet. 

Kommentar ang demping av bilbruk fra Norconsult sin rapport: 

Det er også blitt gjort en vurdering av hvilket parkeringsbehov det vil være på tomta og hvilke 
konsekvenser planlagt parkeringsdekning vil føre med seg. Forutsatt dagens reisevaner i 
Hønefossområdet, vil det være behov for om lag 121 parkeringsplasser. En lavere parkeringsdekning 
enn dette kan føre til at de som ikke får plass velger å parkere bilen utenfor tomta. Dersom 
reisevanene/reisemiddelfordelingen til de ansatte og besøkende av omsorgssenteret ikke endres, og 
det etableres 89 parkeringsplasser, vil dette bety 32 parkerte biler langs omkringliggende veinett på 
dagtid. For å unngå parkering på uønskede steder, bør det skiltes med parkering forbudt. 
 

Støy: Det innarbeides bestemmelser om håndtering av støy etter gjeldende retningslinje T-1442,  
 

Anleggsperioden: Det vil forekomme støy og noe vibrasjoner i anleggsperioden. Dette må håndteres 

av entreprenør og av gjeldende bestemmelser for anleggsarbeid i boligstrøk.  
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Med disse hensyn ivaretatt, anses det at planen kan gjennomføres med akseptabel risiko. 





 Mal sist revidert 02.09.2015 

 

 

VURDERING AV UTTALELSER VED  

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID 

 
 

PlanID: 0605_435 

 

Detaljregulering for Heradsbygda omsorgssenter 
 

 

 
Liste over uttalelser 

 

Nr Navn Dato 

1 Fylkesmannen i Buskerud 02.10.17 

2 Buskerud Fylkeskommune 09.10.17 

3 Bane Nor 03.10.17 

4 Brakar AS 09.10.17 

5 Statens vegvesen 28.09.17 

6 Mary Kjekshus 08.09.17 

7 Lars Sandnes 02.10.17 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppsummering av 

uttalelser 

Forslagsstillers kommentar Rådmannens kommentar 



  2 

Nr 1 

Fylkesmannen i Buskerud  

 

Fylkesmannen ber om at 

forhold knyttet til støy i form 

av støyutredning, 

trafikksikkerhet, landskap, 

naturmangfold, klima og 

energi gjennom 

energieffektive løsninger, 

forhold til naturmangfold og 

universell utforming blir 

tilstrekkelig ivaretatt i tråd 

med nasjonale føringer. 

 

Fylkesmannen minner om 

krav om ROS analyser til alle 

planer. 

 

 

 

Støytredning er vedlagt. 

 

Eksisterende situasjon er et kultivert 

parkanlegg omkring eksisterende 

sykehjem og området er allerede regulert 

til byggeformål. Dette er nærmere 

beskrevet i planbeskrivelsen. 

Universell utforming og klima og energi 

ivaretas i hovedsak av TEK. Krav utover 

TEK bestemmes av bestillingen til 

byggherre. 

ROS vedlegges plansaken 

 

Det skal utføres en støyvurdering 

i området og utarbeides støykart. 

Ev. tiltak skal beskrives. 

Støyutredning skal følge 

planforslaget som vedlegg og 

nødvendige støytiltak skal 

innarbeides i planen til 1.gangs 

behandling og offentlig ettersyn. 

Forhold §§ 8-12 i 

naturmangfoldloven skal 

beskrives i den grad det er 

relevant for dette planarbeidet.  

UU prinsipper skal ligge i bunn 

da kartforslaget og bestemmelser 

skal utformes, spesielt med tanke 

på forslag til atkomstløsning og 

forbindelse fra bussholdeplassen 

til inngangen.  

ROS vedlegges plansaken. 

 

Nr 2 

Buskerud Fylkeskommune 

 

Fylkeskommunen har ikke 

kjennskap til automatisk 

fredete kulturminner innenfor 

planområdet. Planområdet 

ligger i et område av stor 

kulturhistorisk interesse med 

stedsnavn som Ve, Vesal, 

Veien, Oppen, Hallum. Dette 

har trolig vært et sentralsted i 

jernalderen, noe det store 

gravfeltet på veien lenger mot 

øst også antyder. På Ve/Vesal 

skal det ifølge stedsnavnet ha 

stått en helligdom i form av et 

stort langhus. 

Heradsbygdveien er også et 

veifar som trolig kan føres 

tilbake til jernalderen. 

Planområdet er et av ytterst få 

områder på Ve/Vesal som 

fremdeles inneholder arealer 

som tilsynelatende er urørt av 

utbygging. Potensialet for å 

finne automatisk fredete 

kulturminner i disse urørte 

områdene er vurdert som 

såpass høyt at vi må foreta en 

arkeologisk registrering før vi 

kan uttale oss til planen. 

 

 

 

Fylkeskommunen er kontaktet av 

Ringerike kommune, og vil gjøre 

undersøkelser våren 2018, før 

sluttbehandling av saken. 

 

Viser til korrespondanse mellom 

forslagstiller v/prosjektleder og 

Fylkeskommunen 

v/kulturminneetaten. 

Dokumentasjon for hvordan 

forholdet til kulturminner er 

ivaretatt i planprosessen må 

ettersendes kommunen. Ut fra 

muntlig kommunikasjon vet 

kommunen at nødvendige 

erklæringer mellom 

forslagstilleren og 

kulturminneetaten er gjort.  
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Fylkeskommunen viser til 

Lov om kulturminner $ 8 og 

9 om undersøkelsesplikten 

ved planlegging av offentlige 

og større private tiltak. 

Utgifter til slik granskning 

må dekkes av tiltakshaver jfr. 

loven. Det er en 

fordel at registrering av 

automatisk fredete 

kulturminner foretas på 

varselstadiet for å unngå 

konflikter senere i 

planprosessen. Slike 

registreringer må foretas på 

bar og frostfri mark. Det vil i 

dette området være aktuelt å 

sjakte med gravemaskin. 

 

Fylkeskommunen ønsker 

videre en tilbakemelding på 

budsjett og evt bestilling. 

Nr 3 

Bane Nor 

Bane Nor har ingen 

merknader til arbeidet. 

  

Nr 4 

Brakar AS 

Linje 222 går forbi 

planområdet med 15-20 min 

frekvens mellom 05:40 og 

07:45 hverdager, med 30 

min frekvens fra 08:15 og 

20:45, og siden hver time til 

23:15- Lørdag og søndag 

går ruten hver time. 

Det er planer om ytterligere 

forsterkning av rutetilbudet 

frem mot etablering av 

jernbanestasjon og 

kollektivknutepunkt ved 

dagens Hønefoss stasjon. 

Brakar vil derfor anta at 

satsningen kan føre til behov 

for færre parkeringsplasser 

ved omsorgssenteret. 

Omsorgssenteret ligger i 

akseptabel avstand fra 

Hønefoss med sykkel og 

gange, og det er viktig å 

planlegge infrastruktur og 

ivareta trafikksikkerhet også 

Det er allerede etablert bussholdeplass i 

tilknytning til eksisterende sykehjem. 

Tilgang for gående og syklende skal 

ivaretas i detaljprosjektering av anlegget, 

jamfør bestemmelsene. 

 

Norconsult AS har vurdert 

parkeringsbehov i vedlagte 

trafikkanalyse, som vedlagt plansaken.  

Det er satt et maksimalt antall 

parkeringsplasser er foreslått i 

bestemmelsene, og konsekvensene er 

beskrevet i trafikkanalyse, ROS-analyse 

og i planbeskrivelsen. 

 

Tilstrekkelig kommentert av 

forslagstiller. 

 

Parkeringsbehovet skal 

vurderes/regnes ut fra Forskrift 

om parkering, Ringerike 

kommune, Buskerud. Og 

gjeldende arealdel «Ved 

beregning av antall 

parkeringsplasser, skal kun 

parkeringsplasser som kan 

brukes uavhengig av hverandre 

medregnes.» 

Det bør vurderes og sees på UU-

tilgangen til disse holdeplassene. 

Parkeringsbehovet bør vurderes 

og sees i forhold til krav satt i 

kommuneplanens arealdel og 

vurderes i et 

miljø/klimaperspektiv. 
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for disse. 

Nr 5 

Statens vegvesen 

 

Spesielle merknader: 

- Vi forutsetter at det blir en 

utkjøring på fv. 174. 

- Byggegrense for 

fylkesvegen er 15 m. 

- Det må utarbeides støykart 

og e v. tiltak må beskrives. 

Generelle merknader: 

For Statens vegvesen er det 

viktig at områder for ny 

utbygging er vurdert i en 

større sammenheng med 

hensyn til samordnet areal - 

og transportplan legging. 

Grunnlag bør være godkjent 

kommune(del)plan. 

 

 

Regulering av ny 

virksomhet medfører 

vanligvis økt 

trafikkbelastning i kryss og 

avkjørsler, og de 

trafikkmessige virkningene 

av planen må dokumenteres 

nærmere. For større 

utbygginger vil det ofte 

være nødvendig med en 

trafikkanalyse.  

 

 

 

Forholdet til kollektivtrafikk 

og trafikksikkerhet for myke 

trafikanter (herunder 

skoleveger) må avklares.  

 

 

I den grad planarbeidet 

medfører nødvendige 

endringer av veg - og 

trafikkforhold på 

fylkesvegen må 

dette tas vare på i 

planarbeidet. Slike 

endringer må påregnes 

forlangt gjennomført før 

området kan tas i bruk, og 

 

 

 

Det er nå kun én adkomst til området. 

Byggegrensen er satt til 15 meter fra 

senterlinje. 

Støyanalyse er gjennomført og vedlagt. 

Trafikksituasjonen og konsekvenser av 

tiltaket er beskrevet i planbeskrivelsen og 

i vedlagte notat fra Norconsult AS. 

 

 

 

Utforming av kryss og kiss-and-ride 

løsning er avklart med SVV i møte 

05.03.18. 

Kommuneplanens arealdel viser området 

med offentlig formål, og planen er 

således i tråd med overordnet plan. 

 

 

 

 

 

Det er god kollektivdekning forbi 

planområdet, som også er tenkt forsterket 

ifølge Brakar AS 

Hovedrute 4 for gående og syklende 

passerer forbi planområdet. Disse forhold 

anses som ivaretatt. 

 

 

Statens vegvesen er fornøyd med at 

løsningen fremlegges i en enkel form, 

jamfør møte 05.03.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen forutsetter at det blir 

en utkjøring på fv. 174. 

Byggegrensen skal angis og 

begrunnes til 1.gangsbehangling.  

 

 

Kommunen stiller krav til 

trafikkutredning/trafikkanalyse 

(også jf. Uttalelsen fra 

fylkesmann). Den skal legges i 

grunn til utarbeidelse av 

planforslaget. Den kan inngå, 

som en egen del, i et skisse- og 

forprosjekt.  Den skal følge 

planforslaget som vedlegg og 

nødvendige 

trafikksikkerhetstiltak skal 

innarbeides i planen til 1.gangs 

behandling og offentlig ettersyn. 

Mulige tema i trafikkutredning: 

- Vurdering for plassering 

av fotgjengerovergang  

- Parkeringsberegninger 

(besøkende/ansatte i 

hjemmetjenesten osv) 

- Logistikk (varelevering, 

renovasjon, 

utrykningskjøretøy. Og 

atkomst/avkjørsel 

dimensjonering for 

aktuelle kjøretøy.  

- Atkomstsone 

(korttidsparkering/ « av 

og på»- sone) 

- Forbindelse til 

bussholdeplass 

- Dimensjonering av 

avkjørselen og atkomsten 

(atkomstsone) etter 

stipulert trafikkomfanget 

for flere funksjonelt 

omsorgssenters bygg.  

- Trafikksikkerhet for 

gående og syklende. 

Forslag til 

tiltak/planutforming.  

- Ande tema 
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det må inngås 

gjennomføringsavtale med 

Statens vegvesen før tiltak 

kan iverksettes.  

 

 

Langs riks - og fylkesveger 

kreves minimum 8,0/3,0 m 

utenfor vegkant 

regulert til «annen veggrunn 

– teknisk anlegg». Normalt 

kreves teknisk detaljplan 

som grunnlag for regulering 

av riks - eller fylkesveger og 

eventuelle avvik fra 

vegnormalene må 

dokumenteres. Slik 

detaljplan anbefales hitsendt 

for forhåndsvurdering før 

endelig 

plan forslag utarbeides og 

fremmes for offentlig 

ettersyn. 

 

Byggegrensen skal mellom 

annet vurderes i forhold til 

støysituasjonen i det 

aktuelle området.  

 

For regulering av 

støyømfintlige formål nær 

riks - eller fylkesveg kreves 

støyforholdene dokumentert 

og nødv endige tiltak 

innarbeidet i planen. 

 

Det må påregnes innsigelse 

fra Statens vegvesen mot 

eventuelt planforslag som 

ikke er i 

samsvar med nasjonale 

hensyn eller viktige 

parametere i vegnormalene. 

 

Vi forutsetter ny uttalelse fra 

Statens vegvesen i 

forbindelse med offentlig 

ettersyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tas til etterretning. 

 

Nr 6 

Mary Kjekshus – nabo 

Hun har ikke tilgang til 

Altinn, og lurer på følgende: 

 

Strømforsyning/trafo er avsatt innenfor 

planområdet, og avklares i 

detaljprosjektet, så også vannforsyning. 

Om trærne og paviljongen kan få stå er 

Ivaretatt av forslagstilleren.  

Ringerikets kraft er en viktig part 

av både plan-, prosjekterings- og 

anleggsprosessen og skal sørge 

for at strømforsyning i nabolaget 
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Hva skjer med 

strømforsyning i trafo i 

bygget som skal rives? 

Vannforsyningen til 55/5 må 

ivaretas. 

Trærne rundt paviljongen 

bevares. 

Legekontor og apotek 

aktuelt? 

 

ikke endelig avklart i planen, all den tid 

disse ikke har en spesifikk verneverdi. 

Dersom disse må fjernes av hensyn til 

bygging av nytt omsorgssenter, vil det 

plantes ny vegetasjon som en del av 

prosjektet. 

Det er ikke avsatt plass til apotek, men 

det er avsatt plass til dagsenter med 

tilbud om fysioterapi og annet. 

 

ivaretas. Ny trafokiosk blir 

etablert ifølge plankart og jamfør 

§4.2 i planbestemmelsene.  

Vannforsyningen til nabolaget 

blir ivaretatt i henhold til enhver 

tids gjeldende kommunaltekniske 

norm, jamfør §5.1 i 

bestemmelsene. 

Det er usikkert på nåværende 

tidspunkt om prosjektet kan 

bevare alle trærne rundt 

paviljongen. Allergifremkallende 

arter må vurderes fjernet. Jamfør 

§0.6 i bestemmelsene.  

Planleggingsarbeid har 

konkludert at det ikke er aktuelt 

med legekontor og apotek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 7 

Lars Sandnes 

Sandnes refererer til samtale 

med Rønnestad om hvordan 

det nye omsorgssenteret kan 

bli seende ut, og siden de 

ikke har får komme med 

innspill før et planlagt 

informasjonsmøte med 

senterets naboer, ønsker de å 

uttale seg om et par punkter 

nå: 

1. Den nye 

bebyggelsens 

avstand fra grensen 

mot dem – 4 meters 

avstand til felles 

grense mot en 3 

etasjes boligblokk 

føles ubehagelig 

nært. Blokken vil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forholdene er beskrevet i avsnitt i 8.2 i 

Planbeskrivelsen. 

 

Byggegrensen er satt til standard 

minimums avstand 4 meter. Volumet vil 

komme nærmere enn tidligere bygg. 

 

 

Kommunen er enig med gitt 

vurdering.  

 

Naboens interesser ble forsøkt å 

ivaretatt etter innkommende 

innspill. Dette gjelder avstand til 

nabogrense, som ble forsøkt gjort 

større enn i tidligere 

mulighetsstudien. Avstanden til 

eiendommen til Lars Sandnes økt 

til 6,25 meter. Prosjektet ser 

fortsatt på mulighetene for å 

utforme bygningskroppen slik at 

det blir lengst mulig avstand fra 

nabogrenser. Forhold til estetikk 

ivaretas jamfør § 1.1.2 i 

reguleringsplanbestemmelser. 

Forhold til høy sannsynlighet til 

røykutfordringen ivaretas jamfør 

§1.4 (luftinntak plasseres 

tilbaketrukket fra nord-vestlig 
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avvike svært i 

karakter fra øvrig 

boligmasse, og bør 

planlegges med luft 

rundt seg. Det 

henstilles til at 

planlegger ser dette, 

og etterlyser eget hus 

i vedlagte modell til 

varselet. Å legge 

bebyggelse med 

såpass forskjell i 

høyde så tett opptil 

hverandre kan også 

by på andre 

utfordringer, som 

røyk fra 

skorsteinspiper som 

vil komme så nær 

som 15 meter. Det er 

ikke vanskelig å 

skjønne at dette kan 

by på problemer, 

siden røyk ikke alltid 

stiger rett opp. De 

anmoder kommunen 

om å trekke senteret 

noe unna deres felles 

grense, alternativt å 

redusere høyden med 

én etasje på fasaden 

mot vest. Man vil 

vinne på estetikk og 

også forebygge 

fremtidige 

konfliktområder. 

2. Overflatevann – slik 

vintrene har blitt på 

Ringerike de siste 

årene, har 

undertegnede 

opplevd plutselige 

og betydelige 

temperatursvingning

er. Dette kan 

medføre snøsmelting 

og avrenning på 

frossen mark. De har 

et stort jorde overfor 

seg og er avhengige 

av å få smeltevannet 

unna. I dag renner 

dette fra deres 

gårdsplass mot øst 

Snitt av bolig og nytt bygg: 

 

Tekniske anlegg er tillatt lagt på tak, men 

skal trekkes inn fra gesims. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det settes krav i bestemmelsene om 

håndtering av overvann, som må løses i 

detaljprosjektet. Hensynet til naboer må 

ivaretas. 

Se beskrivelse i kapittel 6 og 

konsekvenser i kapittel 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fasade).  

Overvannsproblematikken blir 

ivaretatt fullt ut av parallelt med 

planarbeid pågående prosjekt for 

omsorgssenter, jamfør § 1.5 i 

reguleringsplanbestemmelser. 

 

Avstanden mellom byggene skal 

være ca 10 meter. 

 

 

I skisseprosjekteringen ble det 

gjort tiltak for å begrense innsyns 

mulighetene mot naboen 

eiendom ved å plassere leilighets 

vinduer på motsatt vegg.   

 



  8 

og videre nedover 

langs det felles 

gjerdet med 

Norderhovhjemmet. 

Dette er den eneste 

veien vannet kan 

slippe unna, slik 

topografien er. I 

forbindelse med 

bygging av 

omsorgssenteret 

henstiller de 

kommunen om ikke 

å endre terrenget på 

en slik måte at 

avrenning av 

overflatevann fra 

gårdsplassen 

vanskeliggjøres. 

 

   

 



Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Tollbugata 2 Statens vegvesen

Region sør firmapost - sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Regnskap

Postboks 723 Stoa Postboks 702

4808 ARENDAL Org.nr: 971 032081 981 5 Vadsø

Ringerike kommune

Postboks 1 23 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Anne - Mette Bjertnæs /

3221 4342

1 7/1 42843 - 2 Guro Li 28.09.201 7

Reguleringsplan Heradsbygda omsorgssenter - varsel om oppstart

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for Heradsbygda omsorgssenter. Senteret

skal romme 68 omsorgsboliger, dagsenter og base for hjemmetjenesten. Norderhovhjemmet

er planlagt revet.

Spesielle merknader:

- Vi forutsetter at det b li en utkjøring på fv. 1 74 .

- By ggegrense for fylkesvegen er 1 5 m.

- Det må utarbeides støykart og e v. tiltak må beskrives.

Generelle merknader

For Statens vegvesen er det viktig at områder for ny utbygging er vurdert i en større

sammenheng med hensyn til samordnet areal - og transportplan legging. Grunnlag bør være

godkjent kommune(del)plan.

Regulering av ny virksomhet medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler,

og de trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere. For større

utbygginger vil det ofte være nødvendig med en trafikkanalyse. Forholdet til kollektivtrafikk

og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveger) må avklares. I den grad

planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg - og trafikkforhold på fylkesvegen må

dette tas vare på i planarbeidet. Slike endringer må påregnes forlangt gjennomført før

området kan tas i bruk, og det må inngås gjennomføringsavtale med Statens vegvesen før

tiltak kan iverksettes. Langs riks - og fylkesveger kreves minimum 8,0/3,0 m utenfor vegkant

regulert til «annen veggrunn – teknisk anlegg». Normalt kreves teknisk detaljplan som

grunnlag for regulering av riks - eller fylkesveger og eventuelle avvik fra vegnormalene må
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dokumenteres. Slik detaljplan anbefales hitsendt for forhåndsvurdering før endelig

plan forslag utarbeides og fremmes for offentlig ettersyn.

Byggegrensen skal mellom annet vurderes i forhold til støysituasjonen i det aktuelle

området. For regulering av støyømfintlige formål nær riks - eller fylkesveg kreves

støyforholdene dokumentert og nødv endige tiltak innarbeidet i planen.

Det må påregnes innsigelse fra Statens vegvesen mot eventuelt planforslag som ikke er i

samsvar med nasjonale hensyn eller viktige parametere i vegnormalene.

Vi forutsetter ny uttalelse fra Statens vegvesen i forbindelse med offentlig ettersyn.

Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Bjertnæs Anne - Mette

Senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .



Mary Kjekshus
Heradsbygdvn. 26
351,8 Honefoss

Ringerike kommune
Areal og byplankontor
Postboks L23
3502 Honefoss

Ileradsbygda,0 8 . 0 9 . 2017

Ref. Deres brev 0f.09.20L7 Heradsbygda omsorgssenter.

Undertegnede sitter i uskiftet
Ole Magnus Kjekshus. Jeg har ikke

Merknader:

Hva skjer med stromforsYningen

bo etter
tilgang til Altinn.

fra trafo i
bygget som skal rives?

Vannforsyningen til 55/5 må ivaretas.

Trærne rundt paviljongen bevares

Legekontor og apotek.

Med hilsen
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BUSKERUD
FYLKESKOMMUNE UTVIKLINGSAVDELINGEN

MfJT T,å TT 1 1 01il. 2017

RINGERIKE KOMMUNE

Att. Guro Li

Postboks 123 Sentrum

3502 HøNEFOSS

vår dato: o9.Lo.20L7
Deres dato: 01.09.2017

bfk.no

Vår referanse:
Deres referanse:

2OL7/ts734-3
L7/29s8-3

Vår saksbehandler:
Lars Hovland, tlf. 32 80 86 64

¡
!
¡

Heradsbygda omsorgssenter - gnr 54 bnr 4 - Ringerike kommune -

varsel om oppstart - detaljregulering - uttalelse om kulturminner

Vi viser til brev datert 1. september 2OL7 med varsel om oppstart av planarbeid for Heradsbygda

omsorgssenter på Heradsbygda i Ringerike kommune, jf. pbl 5 t2-8. Høringsfrist er 9. oktober 2017.

KORT OM PLANEN

Formålet med planen er å legge til rette for nytt omsorgssenter på Heradsbygda. Senteret skal romme

omsorgsboliger (68 enheter), dagsenter og base for hjemmetjenesten.

AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER

Vi har ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Planområdet ligger i

et område av stor kulturhistorisk interesse med stedsnavn som Ve, Vesal, Veien, Oppen, Hallum. Dette
har trolig vært et sentralsted ijernalderen, noe det store gravfeltet på Veien lenger mot øst også

antyder. På Ve/Vesal skal det i følge stedsnavnet ha stått en helligdom i form av et stort langhus.

Heradsbygdveien er også et veifar som trolig kan føres tilbake tiljernalderen. Planområdet er et av
ytterst få områder på Ve/Vesal som fremdeles inneholder arealer som tilsynelatende er urørt av

utbygging. Potensialet for å finne automatisk fredete kulturminner i disse urørte områdene er vurdert
som såpass høyt at vi må foreta en arkeologisk registreringlørvi kan uttale oss til planen.

Vi viser til Lov om kulturminner S$ 8 og 9 om undersøkelsesplikten ved planlegging av offentlige og

større private tiltak. Utgifter til slik granskning må dekkes av tiltakshaver jfr. lovens 5 10. Det er en

fordel at registrering av automatisk fredete kulturminner foretas på varselstadiet for å unngå

konflikter senere i planprosessen. Slike registreringer må foretas på bar og frostfri mark. Det vil i dette
området være aktuelt å sjakte med gravemaskin. Man vil da kunne finne flatmarksgraver, dvs. graver

uten synlig markering på overflaten, eller påvise bosetningsspor som stolpehull, kokegroper og

ildsteder som også er automatisk fredete kulturminner. Tiltakshaver må bekoste gravemaskin med

fører til en slik registrering, jmf. kulturminneloven 510. Gravemaskinen skal være over L5 tonn og med

flatt skjær på skuffa. Skuffa bør ha en bredde på minst 1,20m og være vridbar.

Fylkeskommunen deltar i et prosjekt med utvidet myndighet i forhold til kulturminnelovens $8, 1. og 8,

4. ledd. Fylkeskommunen kan derfor i enkelte tilfeller frigi enkeltliggende kulturminner av vanlig
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17084761
(17 t2e58-13)
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

Postadresse;

Postboks 3563

NO-3007 Drammen

Besøksadresse:

Hauges gate 89, Drammen

E-postadresse
postmotta k@bfk. no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto

2200.07.13523

Foretaksreg¡steret

NO 964 951 373



forekommende type, jamlør brev fra Miljøverndepartementet av t6.02.20L5. Dersom det blir aktuelt å

benytte seg av dette i gjeldende planområde vil vita kontakt under registreringen for å avgjøre om

eventuelle registrerte kulturminner kan undersøkes med det samme. Dette skal skje innenfor
gjeldende budsjett og skal ikke overstige to dagsverk i felt og to dagsverk til etterarbeid.
Kulturminnene vil da bli frigitt uten videre vilkår ved senere offentlig høring. For videre informasjon

om prosjekt for utvidet myndighet, se; http://www.riksantikvaren.no/Veilednins/For-
forva ltninsen/Arkeolosi/Deleserine-av-mvndighet

Tidsbruken for den arkeologiske registreringen inkludert reise, for- og etterarbeid er beregnet til 37,5

timer, hvorav inntil 15 timer med gravemaskin. I tillegg kommer maskintimer til igjenfylling av

søkesjakter. Øvre økonomiske ramme for det arkeologiske arbeidet vil være på kr. 100245,-. Se

vedlagte budsjett for detaljer rundt kostnader. Vi gjør oppmerksom på at tiltakshaver selv kan sØrge

for gravemaskin i hendhold til de spesifikasjoner som er oppført over. Vår budsjettpost med kostnader

tilgravemaskin vil da bortfalle.

Vi minner om at vi stiller som krav at det på registreringer med beløp på kr 50 000,- eller hØyere, skal

betalast 50% a konto f6r registreringen kan påbegynnes.

Vi ber om aksept sammen med navn og adresse på mottaker for faktura til: postmottak@bfk.no

Du finner mer informasjon om arkeologiske metoder og arealplanlegging her:

http://www. bfk. noÆienesteomrade/Ku ltu rminnevernl/

Med vennlig hilsen

Lars Hovland

rådgiver arkeologi

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signotur

Vedlegg:

1 Budsjett kulturminneregistrering - Heradsbygda omsorgssenter

Kopitil:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN
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Budsj ett arkeologisk registrering

Buskerud fyl keskom m u ne

Saksnr.

Prosjektnr.

17/Ls734 Saksbeh.:

Dato

Sted/ gård, kommune

Tiltakshaver

Adresse

TIMEKOSTNADER

timer àkr sum

Forarbeid 7,5 kr 786 kr 5 89s
Feltarbeid u/overnatting
Feltarbeid m/overnatting

15,0 kr
kr

786
1 048

kr
kr

lL790

Etterarbeid 15,0 kr 786 kr 7L790
Sum timekostnader 37.5 kr 29475

2 dager á kr 650,- 1 300kr

REISEUTGIFTER

Reiseutlegg

Leiebil el. tilsvarende
Sum reiseutsifter I 300kr

K'øP AV TJENESTER

Gravemaskin

Annet teknisk utstyr
Delsum kr 37 5A0

Naturvitenskapelige analyser
L4C

annet
Delsum naturvitenskap kr 32 000

Andre konsulenttienester

Sum ki6p av tienester kr 69 500

Kulturhistorisk museum L0%
av fu

2948kr
lønnskostnader)ntiltn %10 av

SUM BUDSJETT (maksimum) kr t03223





Bane NOR SF

Postboks 4350, NO 2308 Hamar

Sentralbord: 05280

postmottak@ bane nor.no

banenor.no

Org.nr: NO 917 082 308 MVA

Bankgiro: 1503 74 00537

IBAN - nr: NO4115037400537

BIC: DNBNOKK

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum

3502 HØNEFOSS

D ato : 03.10.2017
Saksref : 201724314 - 2

Deres ref . : 17/2958 - 3
Side: 1 / 1

Vår saksbehandler : Knut Oddvar Stene
Telefon:
Mobil: +47 40870400
E - post: Knut. Oddvar. Stene@banenor.no

Merknad til varsel om oppstart av planarbeid - Heradsbygda omsorgssenter, Ringerike
kommune.

Viser til mottatt varsel om oppstart av planarbeid for Heradsbygda omsorgssenter, datert 1.9.2017.
Planområdet ligger over 200 meter fra eksisterende jernbane og berører ikke jernbanens interesser . Følgelig

har Bane NOR ingen merknader til oppstartsvarselet.

Med vennlig hilsen

Ragnhild Lien
seksjonssjef
Planavdelingen, Forvaltning og samfunnskontakt

Knut Oddvar Stene
utreder og planlegger
Planavdelingen, Forvaltning og samfunnskontakt

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur
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Hønefoss, 2. oktober 2017

Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Heradsbygda omsorgssenter - varsel om oppstart av planarbeid

Vi har mottatt ovennevnte varsel med svarfrist 9. oktober

Vi har også den 29. september hatt en telefonsarntale med "forslagsstillers" kontaktperson:
Arild Magnus Rønnestad. Han kunne fortelle at det fortsatt ikke av avgjort hvordan det nye
omsorgssenteret i detalj vil bli utformet. Men vi fikk også inntrykk av at vi ikke ville få noe
mer informasjon om prosjektet før etplanlagt informasjonsmøte med senterets naboer skulle
avholdes. På dette tidspunktet ville imidlertid det meste rundt prosjektet være besluttet
Vi ønsker derfor å uttale oss om et par punkt nå:

A. Den nye bebyggelsens avstand fra grensen mot oss.

B: Overflatevann

Avstand fra nabogrensen.
På situasjonsplan det henvises til i ovennevnte brev, er boligblokken inntegnet med ca.4
meters avstand til vår felles grense. I følge Rønnestad er dette forskriftenes
minimumsavstand, og kanskje er dette korrekt.

Vi føler imidlertid at denne (kanskje 3-etasjers) blokken kommer ubehagelig nær oss. 4 meter
fungerer OK når vi snakker om saÍrme type bebyggelse, men når det er snakk om å plassere
en boligblokk så tett opptil en villabebyggelse, blir dette seende dominerende og upassende
ut.
Omsorgssenteret blir jo liggende midt i et villaområde. Blokken vil awike svært i karakter fra
øvrig boligmasse ogbør planlegges med "Iuft" omkring seg.
Det har kanskje planleggerne innsett også? Det eneste huset som ikke er med i den vedlagte
modell av det ferdige senteret med dets nabohus, er nemlig vårt?
Vi må nok si at det ikke bare føles og ser ut som et overgrep å legge blokken så tett opptil vårt
hus, men det er et overgrep!

Å legge bebyggelse med såpass forskjell ihøyde så tett opptil hverandre kan også by på andre
utfordringer. Avstanden fra vår skorstein til senterets vinduer i 2. etasje kan bli så liten som
15 meter ogrcyken fra skorsteinspiper stiger som kjent ikke alltid rett opp . . . .!
Det er ikke vanskelig å skjønne at dette vil skape problemer.
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Vi anmoder kommunen intenst om å trekke omsorgssenteret noe lenger unna vår felles
grense, alternativt redusere høyden med én etasje på fasaden mot vest. Man vil vinne på
estetikk og også forebygge framtidige konfliktområder.

Overflatevann.
Slik vintrene har blitt på Ringerike de siste årene, har vi opplevd plutelige og betydelige
temperaturstigninger. Dette kan medføre snøsmelting og avrenning på frossen mark. Vi har et
stort jorde ovenfor oss og er avhengig av äfà smeltevannet unna. I dag renner det fra vår
gårdsplass mot øst og videre nedover langs vårt felles gjerde med Norderhovhjemmet. Det er
den eneste veien vannet kan slþe urula, slik "topografren" er.

I forbindelse med bygging av omsorgssenteret henstiller vi til kommunen om ikke å endre
terrenget på en slik måte at avrenning av overflatevann fra vår gårdsplass vanskeliggjøres.

Med vennlig hilsen
for Ingrid og Lars Sandnes

Kopi: Arild Magnus Rønnestad, Ringerike kommune

O*,
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Ringerike kommune  
Postboks 123 Sentrum 
3502  Hønefoss  
 
 
 
Ringerike kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av 
reguleringsplanarbeid for Heradsbygda omsorgssenter 
 
Fylkesmannen har mottatt varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for 
Heradsbygda omsorgssenter like utenfor Hønefoss i Ringerike kommune hvor det skal 
legges til rette for et nytt omsorgssenter. Vi ber om at forhold knyttet til støy, 
trafikksikkerhet, landskap, naturmangfold, klima og energi og universell utforming blir 
tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer.  
 

Bakgrunn 

Vi viser til brev av 1. september 2017 med varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering 
for Heradsbygda omsorgssenter like utenfor Hønefoss. 
 
Det går frem av kunngjøringen at senteret skal romme omsorgsboliger, i alt 68 enheter, 
dagsenter og base for hjemmetjenesten. 
 
I gjeldende kommuneplan er området avsatt til offentlig bebyggelse. 
  

Fylkesmannens kommentarer 

I det videre planarbeidet ber vi om at trafikkstøy blir vurdert og ivaretatt i tråd med Klima- og 
miljødepartementets støyretningslinje T-1442/2016. Trolig er området utsatt for trafikkstøy 
fra Heradsbygdveien som overstiger de gjeldende grenseverdiene. Det er derfor viktig at 
planforslaget sikrer gjennomføring av støyreduserende tiltak før støyfølsomme bruksformål 
kan tas i bruk. Vi ber om at støyutredningen følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at 
nødvendige støytiltak blir innarbeidet i planen. 
 
Vi ber om at det legges vekt på trafikksikre løsninger, spesielt for myke trafikanter i området. 
Vi viser blant annet til rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser. Her er 
det også føringer som skal sikre erstatningsarealer dersom arealer av betydning for barns 
lekemuligheter blir negativt berørt av planforslaget. Vi ber om at dette vurderes som en del av 
planarbeidet. 
 
Videre må ny bebyggelse gis en god estetisk utforming, både som enkeltbygg og i forhold til 
omkringliggende bebyggelse og landskap. I Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging står det at kommunene skal ivareta landskapshensyn i planleggingen. 
Vi viser også til Den europeiske landskapskonvensjonen som Norge har sluttet seg til.  
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Det er en nasjonal målsetting å få til energieffektive bygningsløsninger, jf. Meld. St. 21 
(2011-2012) Norsk klimapolitikk og Meld. St. 13 (2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for 
2030. Et viktig tiltak er å satse på alternative oppvarmingsmåter til strøm, for eksempel 
tilrettelegging for varmepumpe, fjernvarme, bioenergi eller bygging av 
lavenergibygg/passivhus.  
 
Vi viser også til Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og plan- og 
bygningsloven § 3-1 bokstav g med krav om at planleggingen skal ta klimahensyn gjennom 
løsninger for energiforsyning. Vi ber om at kommune og tiltakshaver prøver å legge til rette 
for dette og at miljøvennlige energiløsninger blir utredet. 
 
I den grad det er relevant for dette planarbeidet må det også redegjøres for hvordan de 
miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er 
vurdert og fulgt opp i saken. 
 
Vi vil også minne om prinsippene om en universell utforming. Dette er forhold som det må 
redegjøres for i saken og som må sikres fulgt opp gjennom bestemmelsene. Vi viser til Lov 
om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og Regjeringens 
handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. 
 
Til slutt vil vi vise til plan- og bygningsloven § 4-3 hvor det er krav til utarbeidelse av en 
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved utarbeidelse av planer for utbygging. 
Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet 
til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 
Vi ber om at ROS-analysen følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at eventuelle 
nødvendige tiltak mot uønskede hendelser blir innarbeidet i planen. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Geir Sørmoen 
fung. fagsjef 
 
 

  Brede Kihle 
   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
Kopi til: 
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen 
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal 





RINGERIKE KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Hovedkomiteen for Helse og omsorg
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15 / 8516 - 4 Arkiv: L44 &40

10006 Heradsbygda omsorgssenter mulighetsstudie

Forslag til vedtak:

Rådmannen foreslår planlegging og bygging av nye omsorgsboliger i henhold til planer som
er fremkomme t i mulighetsstudie . Kostnadsrammen er kalkulert til 330 MNOK som må
indeksreguleres frem til en ferdigstillelse. Senteret kan tidligst stå ferdi g vinteren/våren 2020 .
Prosjektet må fullfinansieres av kommunen. Husbanken vil kunne gi tilskudd på inntil 96,2
MNOK.

Sammendrag

I handlingsprogrammet til Ringerike kommune for 2015 - 2018 er det avsatt midler til
utbygging av nye omsorgsboliger ved Hov omsorgsområde og etablering av nytt
omsorgssenter på Heradsbygda . Det ble gjennomført en mulighetsstudie med arkitekt og
referansegruppe for begge prosjektene høst 2015 og vår 2016, med hensikt å komme opp
med al ternative forslag til planer og tilhørende kostnadskalkyler.

Basert på dette ble det utarbeidet en politisk sak 22.9.2016.
Saken ble fremlagt for Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd og formannskapet.
Rådmannen trakk saken i fo rmannskaps møtet . Et ter politisk behandling så ble prosjektet
utvidet til en ramme på 68 boenheter og dagsenter for 60 brukere.

Ny mulighetsstudie ble ut arbeidet høst/vinter 2016/2017 med disse rammene.



Beskrivelse av saken

Mulighetsstudien for Heradsbygda omsorgsse nter gir svar på at det er mulig å etablere 68
boenheter samt få til en samlokalisering med dagsenter, hjemmepleie og nytt legekontor.
Denne studien ligger til grunn for de videre anbefalinger som her fremkommer. Studien
inneholder en kalkyle for kostnaden e. I tillegg er det gjort vurderinger av tilskudds muligheter
og en vurdering av realistisk fremdrift for prosjektet.

Ringerike kommune sin energi og klimaplan vil ligge til grunn for gjennomføringen av
prosjektet. Sertifisering systemet BREEAM vil bli brukt som verktøy for dokumentasjon .

Det er i forbindelse med mulighetsstudien utført et tilleggsnotat vedrørende bruk av massiv
tre i prosjektet . Konklusjonen er at massiv tre er egnet og dette vil bli utredet i det videre
arbeid med tanke på bygging i m assiv tre.

Forholdet til overordnede planer

Reguleringsplan nr. 58 av 1.8.69 foreligger for området.
Planen er ikke formelt vedtatt, dette betyr at området må omreguleres

Juridiske forhold

Det er ikke inngått noen kontrakter utover avtalen med Asp lan Viak AS for gjennomføring av
mulighetsstudier. Denne er avsluttet.



Økonomiske forhold

Kostnadskalkyle for bygging av omsorgsboligene har blitt utarbeidet i forbindelse med
gjennomføring av mulighetsstudie vinteren 2017 . Kalkylen tilsier en forventet prosjek tkostnad
i størrelsesordenen 303 MNOK. inkl. mva. I tillegg til dette vil det påløpe kostnader i
forbindelse med tømming og rivning av gammelt bygg og klargjøring av tomt. Dette er anslått
til 1 5 MNOK. Inventarbudsjett er anslått til 12 MNOK. Totalt 330 MNOK. inkl. mva.
Beløpet må indeksreguleres frem til mulig ferdigstilling .

«Nye Heradsbygda Omsorgssenter», bestående av omsorgsboliger, parkeringshus,
eldresenter, legesenter , fysioterapi og fasiliteter for hjemmetjenestene, vil ha et br uttoareal i
løsningsforslaget på 8856,1 m2, fordelt på tre plan. Samlet kostnadskalkylen (basert på Norsk
Prisbok, Standard: Middels høy kvalitet, Tek 10) ligger på kr. 303 MNOK inkl. reserver og
marginer. Prosjektet vil bli realisert etter TEK17, noe som vil kunne influere på kalkylen.

Mulighetsstudien presenterer en kalkyle med en snittkostnad på kr. 34 126, - / m2. I tillegg må
det innkalkuleres:

Løst inventar : kr. 12 MNOK
Rivning/tømming/klargjøring : kr. 15 MNOK

Totalt : kr. 27 MNOK

Samle t kalkyle for prosjektet blir da kr. 330 MNOK. Beløpet er i 2017 - kroner og må
indeksreguleres for byggeperioden. Alle priser er oppgitt inkl. moms.

Når vi fordeler kostnadene på de forskjellige funksjonenes nettoareal (spesifisering av innhold
i.h.t. vedl egg), vil disse anslagsvis kunne stipuleres til:

Omsorgsboligene kr. 248 497 359, -
Dagsenteret kr. 35 051 606, -
Hjemmetjenesten kr. 39 201 494, -
Legesenter kr. 7 249 541, -

Hvor stort tilskudd fra Husbanken kan påregnes?

Husbankens tilskuddssatser for omsorgsplasser for 2017, er i snitt inntil 50 % av maksimalt
godkjente anleggskostnader, fordelt på 45% per omsorgsbolig og 55 % per sykehjemsplass.
Det kan også gis inntil 55 % utmåling av tilskudd der det etableres egne lok aler for
dagaktivitetstilbud i tilknytning til allerede eksisterende omsorgsboliger. Det er en
forutsetning at dagaktivitetstilbudet omfatter beboerne i omsorgsboligene, men tilbudet skal
også kunne benyttes av andre som har et slikt behov.

Ringerike komm une ansees fortsatt ikke som et pressområde, og godkjente anleggskostnader
pr. omsorgsbolig på Ringerike er maksimalt kr. 3 144 000, - . Kostnader kommunen har utover
dette, utløser ikke tilskudd. J.fr ovenforstående kalkyle ligger kostnadene pr. omsorgsboli g på
kr. 3 654 373, - (under forutsetning av at anbuds priser ligger likt med kalkylen), og vil derfor
kunne utløse optimalt tilskudd. Tilskuddets størrelse vil derfor for omsorgsboliger være kr.
1 425 000, - /omsorgsplass.



Kommunen kan derfor få inntil kr. 96 220 000, - i investeringstilskudd for omsorgsplassene og
inntil kr. 19 278 400, - for dagsenteret. Lokaliteter for hjemmetjenesten og legesenter utløser
ikke statlige investeringstilskudd.

Hvilke husleieinntekter kan påregnes?

Ringerike kommune har vedtatt at husleienivået i kommunalt eide boliger skal harmoniseres
med «gjengs leie». Heradsbygda ligger pr. definisjon innenfor «Hønefoss sentrum», der
«gjengs leie» for ett - roms leilighet (35 m2) med normal standard er satt til kr. 6 098, - /mnd.
Tilsvarende lei lighet med god standard (oppusset/ny) er definert med 12 % påslag. Husleien
ved Heradsbygda omsorgsboliger vil derfor ligge på kr. 6 830, - /mnd.

Kommunen vil også motta husleie fra aktuelle aktører ved legesenteret og fysioterapisenter .

Kan de som får tild elt plass på Heradsbygda omsorgssenter få bostøtte?

Retten til bostøtte er inntektsavhengig. Er du over 18 år og bor i bokollektiv der boligen er
tildelt av kommunen, eller som bor i et privat bokollektiv av helse - eller sosialfaglige grunner,
kan søke om bostøtte. Retten til bostøtte inntrer dersom inntektsgrunnlaget er lavere enn
definerte grenser.

I Ringerike kommune er denne inntektsgrensen (en person i husstanden) i tilpasset bolig
kr. 17 479, - /mnd. For unge uføre er tilsvarende grense kr. 19 90 9, - /mnd.

Rådmannens vurdering

Tomten i Heradsbygda har i mange år vært benyttet til helseinstitusjon. Norderhovhjemmet
har blitt benyttet som aldershjem, dagsenter og base for hjemmepleien. Bygningene er i en slik
forfatning at det er vedtatt å rive al t eksisterende på området. Tomten er regulert til formålet,
har en unik beliggenhet og er svært godt egnet til et omsorgssenter.

Rådmannens vurdering er at senteret som er utredet i mulighetsstudien, gir en maksimal
utnyttelse av tomten, basert på de fun ksjoner som er definert inn. Nødvendig parkering er
definert under bakken som frigjør mest mulig plass utvendig til grøntområder og god
logistikk inn og ut av anlegget. Det at flere funksjoner kan samles i ett senter gir gode
effekter av sambruk og rasjone ll drift. Spesielt gjelder dette parkering/logistikk og
mottakskjøkken. Men også andre grunnleggende funksjoner som felles bruk av nødvendige
møterom, lett tilgang ved heis til alle områder, et stort tilpasset uteområde og lignende gir
god sambrukseffekt. I nærområdet ligger også eksiterende eldreboliger som vil kunne nyte
godt av funksjonene i et nytt omsorgssenter. I sum medfører dette en god utnyttelse av
tomten og potensielt gode muligheter for mer rasjonell drift.

Kostnaden for å bygge vil i et hvert prosjekt være nært knyttet til areal av anlegget, og den
kvalitet som ønskes. Begge disse vil bli nøye vurdert i videre planlegging. I studien for dette
anlegget er det lagt til grunn erfaringstall for tilsvarende anlegg og en middelshøy kvalitet
med basi s i passivhus standard. Passiv hus standard betyr i dette tilfellet at man legger seg
noe over kravet i gjeldende byggeforskrift med tanke på energiforbruk.



Rådmannens vurdering er at samlokalisering av flere funksjoner reduserer byggekostnadene
for anlegget. Videre er det også økonomisk gunstig at den gamle bygningsmassen som fjernes
vil klargjøre for bygging av en kjeller med parkering uten at en behøver å gjøre store
ytterligere inngrep. Dette frigjør areal til bygningsmasse og uteområder som ellers ville blitt
båndlagt av parkering .

Investeringstilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i
sykehjem og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse - og
omsorgstjenester. F.o.m. 1.1.2017 er det gjort endringer i ordningen. Fra 2021 vil det være et
absolutt krav om netto tilvekst i omsorgsplasser for å få tildelt tilskudd. Denne ordningen skal
gradvis innføres i 2017, 2018, 2019 og 2020. Om lag 20 prosent av tilsagnsrammen i 2017
skal forbeholdes plasse r som gir netto tilvekst. Denne andelen skal økes til henholdsvis 40, 60
og 80 pst de neste årene.

Ringerike kommune har ikke foretatt fornyelser i bygningsmassen innen Helse og omsorg på
flere år, mange omsorgsplasser som er saneringsverdige. Kommunen ha r lenge drøftet
bygging av et nytt sykehjem som erstatning for Hønefoss sykehjem og i mangel på
korttidsplasser har det blitt etabler t midlertidige omsorgsplasser på utrangerte rom (uten
toalett/dusj) både ved Hønefoss og Tyribo.

Dersom vi manøvrerer oss inn i en posisjon der vi ikke kan etablere omsorgsboligene på
Heradsbygda uten å demonstrere en netto tilvekst i plasser, vil ikke investeringstilskudd bli
utbetalt. Det kan derfor være av avgjørende betydning at dette prosjektet fremmes og startes
opp i 2 017, da 80 % husbankens ramme fortsatt kan utbetales dette år uten at netto tilvekst
må dokumenteres.

For å få tilskudd innvilget i 2017 må søknad leveres snarest, og byggestart må skje dette året.
Derfor er oppstart på rivning av gammelt bygg og klargjøri ng av tomt planlagt til
september/oktober 2017. For å makte husbankens frister, forhold til anbud, kontrahering av
entreprenører o.l., må kommunen snarest ha et politisk vedtak om bygging som grunnlag.

Basert på dette er det rådmannens anbefaling at det igangsettes videre planlegging og bygging
av nytt omsorgssenter i Herads bygda basert på mulighetsstudien.

Vedlegg

- Mulighetsstudie Heradsbygda revidert Alt. A ver. 1.1
- Notat massivtre Heradsbygda

Ringerike kommune, 09.03.2017



Tore Isaksen
r ådmann

leder : Jostein Nybråten

s aksbehandler : Arild Magnus Rønnestad
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Asplan Viak ble i 2015 engasjert av Ringerike kommune, gjennom rammeavtale BTV Innkjøp, til å
utarbeide mulighetsstudier for tre ulike prosjekt for omsorgsboliger på Hov og Heradsbygda. Leveranse
av rapport for mulighetsstudie Heradsbygda omsorgssenter ble levert i november 2015, med utredning
av to ulike alternativ for utbygging.

Høsten 2016 ble Asplan Viak engasjert til å bearbeide ett av de tidligere leverte alternativene, alternativ
A, for å vurdere mulighetene for å øke antall boenheter i prosjektet til 68 fra tidligere viste 54
boenheter. Resultatet foreligger i denne rapport, med tekst, tegninger og kalkyle. For generell
redegjørelse rundt formatet for mulighetsstudien og for referanseprosjekt, vises det til opprinnelig
utarbeidet rapport for Heradsbygda omsorgssenter mulighetsstudie.

Oppstartsmøte fant sted i november 2016. Prosjektleder for Ringerike kommune har som for den
opprinnelige mulighetsstudien, vært Arild Magnus Rønnestad.

for Asplan Viak as
Oslo, 20. februar 2017

Sivilarkitekt Bård Helland Sivilarkitekt Alec Ross Andreassen
Oppdragsleder Fagansvarlig

Innhold

Beskrivelse av prosjektet s.3
Kalkyle s.5
Arealoppsett s.6
Tegninger revidert alternativ A s.7
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Kalkyle Heradsbygda revidert alternativ A

# Konto Pris Pris/BTA Andel

1 Felleskostnader 25 082 099 2 799,3 14,1%

2 Bygning 97 388 247 10 869,2 54,8%

3 VVS 24 592 366 2 744,7 13,8%

4 Elkraft 11 445 536 1 277,4 6,4%

5 Tele og automatisering 8 593 259 959,1 4,8%

6 Andre installasjoner 2 837 319 316,7 1,6%

SUM 1-6 HUSKOSTNAD 169 938 826 18 966,4 95,7%

7 Utendørs 7 651 693 854,0 4,3%

SUM 1-7 ENTREPRISEKOSTNAD 177 590 519 19 820,4 100,0%

8 Generelle kostnader 32 651 083 3 644,1 18,4%

SUM 1-8 BYGGEKOSTNAD 210 241 602 23 464,5 118,4%

9 Spesielle kostnader 52 560 400 5 866,1 29,6%

SUM 1-9 PROSJEKTKOSTNAD 262 802 002 29 330,6 148,0%

RM Reserver og marginer 39 420 300 4 399,6 22,2%

SUM Kalkyle 302 222 303 33 730,2 170,2%
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Arealoppsett revidert alternativ A

H E RAD SBYG D A OM SORGSSE N TE R -
revidert alternativ A Alternativ A Kommentar

AREALER FUNKSJONER I LØSNI NGSFORSLAG revidert alternativ A

Funksjon Antall Areal Samlet areal

1 Omsorgsboliger
Beboerrom med bad 68 29,9 2033,2 Alle boenheter tegnet med omtrentlig minimumsareal. Hvorvidt alle skal følge denne norm, eller det skal legges opp til variasjon av størrelser, må avklares.
Felles oppholdsstue og spiseplass 10 72,3 723,3 Gjennomsnittlig areal per bogruppe, noe variasjon mellom gruppene
Skyllerom 10 14,7 146,6 Gjennomsnittlig areal per bogruppe, noe variasjon mellom gruppene
Lager i bogrupper 10 12,7 127,3 Gjennomsnittlig areal per bogruppe, noe variasjon mellom gruppene
WC/RWC i grupper 10 8,4 83,6 Gjennomsnittlig areal per bogruppe, noe variasjon mellom gruppene
Skrivestasjon felles to grupper 5 9,0 45,0
Kontor avdelingsleder, felles to grupper 5 9,5 47,5
Aktivitetsrom felles 3 32,0 96,1 Gjennomsnittlig areal per bogruppe, noe variasjon mellom gruppene
Kontor enhetsleder 2 8,0 16,0
Medisinrom 1 10,0 10,0
Lager felles 1 78,6 78,6
Nettoareal i løsningsforslag 3407,2

2 Dagsenter 480,6 Husbankens anbefaling om 10 m2 per bruker skal legges til grunn. Ikke endret i revidert alternativ A
Oppholdsrom Enkeltarealer per rom er ikke definert i løsningsforslagene
Spiserom
Trimrom med apparater
Treningsrom aktiviteter
Aktivitetsrom
Erindringsrom
Datarom
Vaktrom
Kontor
HC WC
WC
Frisør og fotpleie
Garderobe
Fysioterapi Kan vurderes samlokalisert med legesenter eller at benytter trimrom dagsenter
Nettoareal i løsningsforslag 480,6

3 Hjemmetjeneste 379,6 Spiserom og møterom deles med personal for omsorgsboliger Ikke endret i revidert alternativ A
Vaktrom Enkeltarealer per rom er ikke definert i løsningsforslagene
Spiserom
Kontor Inkl. kontorer for fysio/ergo
Medisinrom
Medisinsk lager
Stort møterom
Lite møterom
Garderober, med dusj og toalett 60,0
Lager 77,9 antall og areal må avklares
Pasientarkiv 20,0 areal må avklares
Nettoareal i løsningsforslag 537,5

4 Legesenter 99,4 Enkeltarealer per rom er ikke definert i løsningsforslagene. Ikke endret i revidert alternativ A
Resepsjon
Venterom
Undersøkelsesrom
Laboratorium
HCWC
WC personal
Nettoareal i løsningsforslag 99,4

5 Fellesfunksjoner Ikke endret i revidert alternativ A
Mottakskjøkken 80,0
Varemottak 20,0
Nettoareal i løsningsforslag 100,0

6 Parkering 55 plasser, samt sykkelparkering 1536,4 antall må avklares Ikke endret i revidert alternativ A
Parkering hjemmetjenestens biler
Parkering besøkende
Parkering ansatte
Vaskeareal for biler hjemmetjenesten 40,0
Nettoareal i løsningsforslag 1576,4

7 Tekniske areal areal må avklares Ikke endret i revidert alternativ A
Teknisk rom
Bøttekott
Boder beboere Behov vurderes
Nettoareal i løsningsforslag

Sum nettoarealer i løsningsforslag m2 6201,1

BRUKSAREAL OG BRUTTOAREAL I LØSNI NGSFORSLAG revidert alternativ A

BRA Bruksareal parkering plan 0 1576,4
Bruksareal plan 0 1664,5
Bruksareal plan 1 2604,8
Bruksareal plan 2 2414,4
Sum bruksareal i løsningsforslag m2 8260,1

BTA Bruttoareal plan 0 3414,4
Bruttoareal plan 1 2838,8
Bruttoareal plan 2 2602,9
Sum bruttoareal i løsningsforslag m2 8856,1
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Situasjonsplan og snitt A-A 1:500 (A3)
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Prosjekt: Tegning: Oppdragsgiver:

Plan 0. etasje
20.02.201 7

1 :250/A3
Dato:

Målestokk:Revidert
Alternativ A

Ringerike Kommune H eradsbygda 531 31 1 -23

Totalt bruksareal 0. etasje
3 240,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Lager
14,2 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Skyllerom
14,6 m2

WC
3,5 m2

RWC
7,2 m2

Heis/Trapp
19,7 m2

Lager
57,4 m2

Garderobe
35,0 m2

Garderobe
25,0 m2

Mottakskjøkken
80,0 m2

Arkiv
20,0 m2

Varemottak
20,0 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m 2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Skyllerom
14,6 m2

Ikke utgravd
576,2 m2

Kontor
9,5 m2

Skriverom
9,0 m2

Heis/Trapp
17,0 m2

Heis/Trapp
17,0 m2

Trapp
10,6 m2

Parkering 55 plasser
1 717,1 m2

Vaskeområde biler hjemmetjeneste
40,0 m2

Lager
70,5 m2

Medisinrom
10,0 m 2

Opphold
74,4 m2

Lager
20,5 m2

Mulig teknisk
349,6 m2

WC
3,1 m2

Opphold
84,1 m 2

Lager
9,8 m2

RWC
8,2 m2

Lager
3,3 m2

Terrasse
99,6 m2

Terrasse
99,6 m2

Lager
8,1 m2
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Prosjekt: Tegning: Oppdragsgiver:

Plan 1 . Etasje
20.02.201 7

1 :250/A3
Dato:

Målestokk:Revidert
Alternativ A

Ringerike Kommune H eradsbygda 531 31 1 -23

Totalt bruksareal 1. etasje
557,8 m2

Totalt bruksareal 1. etasje
2 088,5 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Opphold
28,7 m2

Opphold
41,9 m2

Lager
12,5 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Skyllerom
14,6 m2

WC
2,2 m2

R WC
5,5 m2

Heis/Trapp
19,7 m2

1

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Opphold
28,7 m2

Opphold
41,9 m2

Lager
12,5 m2

1

Beboerrom
29,9 m2

1

Beboerrom
29,9 m2

1

Beboerrom
29,9 m2

1

Beboerrom
29,9 m2

Skyllerom
14,6 m 2

WC
2,2 m2

R WC
5,5 m2

Skyllerom
16,3 m 2

Opphold
27,4 m2

Lager
13,2 m2

Beboerrom
27,0 m2

R WC
5,5 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

WC
2,2 m2

Beboerrom
29,9 m2

Opphold
41,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

R WC
5,5 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2Opphold

28,7 m2

Opphold
41,9 m 2

Lager
12,5 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Skyllerom
13,4 m2

WC
2,2 m2

Hage
591,4 m2

Beboerrom
34,7 m2

Trapp
10,6 m 2

Heis/Trapp
17,0 m2

Heis/Trapp
17,0 m2

Dagsenter
480,6 m2

Kontor
9,5 m2

Skriverom
9,0 m2

Kontor
9,5 m2

Skriverom
9,0 m2

Terrasse
22,2 m2

Hagestue/ aktivitetsrom
35,7 m2

Hagestue/ aktivitetsrom
24,4 m2

Hagestue/ aktivitetsrom
36,0 m2

Hage
518,9 m2

Kontor
8,1 m2
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Prosjekt: Tegning: Oppdragsgiver:

Plan 2. Etasje
20.02.201 7

1 :250/A3
Dato:

Målestokk:Revidert
Alternativ A

Ringerike Kommune H eradsbygda 531 31 1 -23

Totalt bruksareal 2. etasje
537,4 m2

Totalt bruksareal 2. etasje
1 877,0 m2

Heis/Trapp
19,7 m2

Beboerrom
27,1 m2

Kontor
9,5 m2

RWC
5,5 m2

Beboerrom
29,9 m2

WC
2,2 m2

Opphold
41,9 m2

RWC
5,5 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2Opphold

28,7 m2

Opphold
41,9 m2

Lager
12,5 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Skyllerom
13,4 m2

WC
2,2 m2

Skyllerom
16,3 m2

Opphold
27,4 m 2

Lager
13,2 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
34,7 m2

Skriverom
9,0 m2

Legesenter
99,4 m2

Hjemmetjeneste og fellesareal personal
379,6 m2

Heis/Trapp
17,0 m2

Heis/Trapp
17,0 m2

Trapp
10,6 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Opphold
28,7 m2

Opphold
41,9 m 2

Lager
12,5 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Skyllerom
14,6 m2

WC
2,2 m2

RWC
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1

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Opphold
28,7 m2

Opphold
41,9 m2

Lager
12,5 m2

1

Beboerrom
29,9 m2

1

Beboerrom
29,9 m2

1

Beboerrom
29,9 m2

1

Beboerrom
29,9 m2

Skyllerom
14,6 m2

WC
2,2 m2

RWC
5,5 m2

Kontor
9,5 m2

Skriverom
9,0 m2

Balkong
29,4 m2

Balkong
29,4 m2

Kontor
8,1 m2
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3D-modellfoto, fugleperspektiv,
sett fra sør

Perspektiv, fra øst
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Perspektiv, fra hage

Perspektiv, fra sør
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Sammendrag
I forbindelse med detaljreguleringen av Heradsbygda omsorgssenter i Hønefoss , er Norconsult
engasjert av Søndergaard Rickfelt AS for Ringerike kommune til å utarbeide en trafikkanalyse .
Bygningsmassen skal romme 68 omsorgsboliger, servicesenter, base for hjemmetjenesten ,
legekontor og parkeringskjeller .

E ksisterende adkomst i sørøstlig hjørne av tomta, via Heradsbygdveien, skal benyttes, og adkomsten i
nord fjernes. Kiss & ride etableres ved hovedinngangen til bygget, med inn - og utkjøring via
adkomstveien.

Det er sammenhengende gang - og sykkelvei langs fylkesveien forbi omsorgssenteret, og tomta ligger
i en akseptabel sykkel - og gåavstand til Hønefoss sentrum. Det må sør ges for trygg ferdsel mellom
hovedinngangen og bussholdeplassen, som ligger på motsatt side av Heradsbygdveien . Det er
Norconsults anbefaling at eksisterende gangfelt flyttes lenger sør og opphøyes . Det bør også
etableres gangforbindelse (fortau) mellom Heradsbygdveien og nabotomtene i sør vest , som deler
adkomst med omsorgssenteret. Løsningene som detaljprosjekteres, må oppfylle kravene til universell
utforming. Busstoppet Veksalbakken bør også oppgraderes til en høystandard holdeplass.

Dagens kollektivt ilbud i området anses som akseptabelt. Et attraktivt kollektivtilbud vil kunne bidra til
mindre biltrafikk til/fra planområdet .

Basert på forutsetningene lagt til grunn , er det beregnet en total turproduksjon til/fra
utbyggingsområde t på rundt 1 3 00 kjøret øy per døgn, med ca. 130 kjøretøy i makstimen. Dette vil si
en økning i ÅDT på 400 i forhold til tidligere situasjon med Norderhovhjemmet.

Det ligger en generell usikkerhet knyttet til estimering av turproduksjon, trafikk - og retningsfordeling
samt beregni ng av fremtidig trafikk.

Beregnede trafikkmengder i adkomstkrysset tilsier at det ikke vil være nødvendig med kanalisering
eller svingefelt.

Det er gjennomført kapasitetsberegninger i SIDRA Intersection versjon 7, og resultatene er brukt til å
vurdere eks isterende kryss Heradsbygdveien x adkomst omsorgssenter. Beregningene viser at
krysset vil ha god kapasitet og gi gode avviklingsforhol d i alle tilfarter og alle svingebevegelser .

Det er også blitt gjort en vurdering av hvilket parkeringsbehov det vil være på tomta og hvilke
konsekvenser planlagt parkeringsdekning vil føre med seg. Forutsatt dagens reisevaner i
Hønefossområdet , vil det være behov for om lag 121 parkeringsplasser. En lavere parkeringsdekning
enn dette kan føre til at de som ikke får plass velger å parkere bilen utenfor tomta. Dersom
reisevanene /reisemiddelfordelingen til de ansatte og besøkende av omsorgssenteret ikke endres, og
det etableres 89 parkeringsplasser, vil dette bety 32 parkerte biler langs omkringliggende veinett på
dagtid. For å unngå parkering på uønskede steder, bør det skiltes med parkering forbudt.

Avslutningsvis i rapporten er det skissert opp en løsning for kryssgeometri, kiss & ride og
gangforbinde lser for gående og syklende , som anbefales lagt til grunn for detaljprosjektering og
utarbeidelse av høydeplaner . Løsningen tar ikke hensyn til høyder.
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I nnledning
I forbindelse med detaljreguleringen av Heradsbygda omsorgssenter , er Norconsult AS engasjert av
Søndergaard Rickfelt AS, på vegne av Ringerike kommune , til å gjennomføre en trafikkanalyse.

Tomten (gnr/bnr 54/4) er regulert til helseformål og inneholdt tidligere Norderhovhjemmet, som ble
revet i 2017. Eiendomsgrense og tidligere bebyggelse er vist på Figur 1 .

Figur 1 : Norderhovhjemmet og eiendomsgrense . (Kilde: Ringerike.kommune.no)

Formålet med denne trafikkanalysen er å belyse hvordan utbyggingen av Heradsbygda
omsorgssenter vil påvirke adkomstkrysset i Heradsbygdveien , med tanke på trafikkavvikling og -
sikkerhet, samt hva tiltaket vil medføre av trafikkmengder. Det er også blitt gjort en vurdering av
dagens kollektivtilbud og tilgjengelighet for myke trafikanter .

Trafikkanalysen inneholder en beskrivelse av dagens situa sjon mht. a d komst, trafikkmengder, forhold
for gang/sykkel og kollektivtrafikk og trafikksikkerhet.

For fremtidig situasjon er det beregne t nyskapt trafikk , retnings fordeling og parkeringsbehov , samt
vurder t løsninger med tanke på myke trafikanter, kollek tivtrafikk og kryssutforming. Det er også blitt
sett på hvilke konsekvenser den planlagte parkeringsdekningen vil føre med seg.

Avslutningsvis er det skissert opp mulig løsning for kiss & ride , kryssgeometri og adkomst for myke
trafikanter.

Alle analyser o g vurderinger i denne rapporten er basert på rådgivers beste og uavhengige skjønn.
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Dagens situasjon

Lokalisering og adkomstforhold

Planområdet ligger 3 kilometer vest for Hønefoss sentrum , ca. 5 minutter i reiseti d med bil , drøyt 1 0
minutter på sykkel og 35 minutter med gang e1 (se Figur 2 ) .

Figur 2 : Oversiktsf igur med avstander til sentrale målpunkt . ( Kartgrunnlag: Norkart AS, Illustrasjon: No rconsult)

Tomta har tidligere huset Norderhovhjemmet, som ble benyttet som eldresenter, legekontor og kontor
for hjemmesykepleien. Bygget ble revet høsten 2017 og skal erstattes med Heradsbygda
omsorgssenter.

Norderhovhjemmet hadde to adkomstveier via Her adsbygdveien (fv. 174) . Biltrafikk til n y bebyggelse
skal kun benytte adkomsten i sørøstre hjørne av tomta (se Figur 3 og Figur 4 ) . Adkomstveien er ca.
3,8 meter bred og ligger i en bakke, som flater ut noen meter før kry sset (se Figur 5 ) .

1 Google maps
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Figur 3 : Adkoms t kryss via Heradsbygdveien, synsretning nordvest. Bebyggelsen på bildet viser
Norderhovhjemmet, som nå er revet . (Kilde: Google Maps)

Figur 4 : Adkoms t kryss via Heradsbygdveien, synsretning sørøst. Boligen midt i bildet er revet og erstattet med
nytt bygg med annen plassering . ( Kilde: Google Maps)
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Figur 5 : Adko mstvei sett fra s ørøstre del av tomta, opp mot Heradsbygdveien . (Foto: Norconsult 15.01.18)

Adkomstkrysset i Heradsbygdveien ligger på toppen av en bakke og er et ukanalisert T - kryss.
Siktforholdene er akseptable i alle retninger. Heradsbygdveien er forkjø rsregulert , med fartsgrense 40
km/t , og er tilkoblet E16 sørøst for planområdet.

Trafikkmengder

Statens vegvesen foretar regelmessige tellinger på riks - og fylkesveinettet, som registreres i Norsk
Vegdatabank (NVDB). Figur 6 viser årsdøgntrafikken2 (ÅDT) på veinettet.

2 Årsdøgntrafikk (ÅDT) er gjennomsnittstrafikk i løpet av et døgn (sum begge retninger).
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Figur 6 : ÅDT på veinettet rundt Heradsbygda omsorgssenter. (Kilde: NVDB, illustrasjon: Norconsult)

Det utføres ofte trafik ktellinger i sammenheng med utarbeidelsen av en trafikkanalyse. Dette gjøres for
å få en indikasjon på hvilke trafikkmengder som genereres fra et planområde (turproduksjon), samt
retningsfordeling. Da Norderhovhjemmet allerede er revet, er det ikke mulig å foreta telling for å vite
hvor mye trafikk som ble generert, eller i hvilken retning bilene kjørte.

I kapittel 3.2 , som omhandler turproduksjon fra nybygget, vil trafikkberegningene baseres på
erfaringstall, planlagt parkeringsdekning og skjønn.

Trafikkulykker

Det er blitt registrert 8 trafikkulykker i nærheten av planområdet , se Figur 7 og Tabell 1 . Det er ingen
ulykkespunkt3 eller ulykkesstrekninger4 på ve i nettet i nærheten av planområ det.

3 Et ulykkespunkt defineres som en strekning på 100 meter som har 4 eller flere ulykker med personskade
innenfor et tidsrom på 5 år.
4 En ulykkesstrekning defineres som en trekning på 1000 meter som har 10 eller flere ulykker med personskade
innenfor et tidsrom på 5 år.
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Figur 7 : Registrerte trafikkulykker med personskade i området. (Kilde: NVDB, Illustrasjon: Norconsult)

Tabell 1 : Informasjon om de åtte registrerte ulykkene. (Kilde: NVDB)

Nr. Kategori Skadegrad Tidspunkt Uhellskode Stedsforhold

1 Sykkelulykke Lettere
skadd

Mai, 1993 Avsvinging til høyre foran
kjørende i motsatt retning fra
fortau eller G/S - vei

Firearmet kryss (X -
kryss)

2 Bilulykke Lettere
skadd

September,
2002

Påkjøring for øvrig ved
venstresving

Avkjørsel

3 Bilulykke Lettere
skadd

September,
2003

Avsvinging til venstre foran
kjørende i motsatt retning

Avkjørsel

4 Bilulykke Alvorlig
skadd

Mars, 2017 Fotgjenger stod stille eller
oppholdt seg for øvrig i
kjørebanen

Vegstrekning utenfor
kryss/avkjørsel

5 Sykkelulykke Lettere
skadd

Juni, 2002 Kryssende kjøreretninger (uten
avsvinging)

Firearmet kryss (X -
kryss)

6 Bilulykke Lettere
skadd

Mai, 2002 Høyresving foran kjørende i
samme retning

Firearmet kryss (X -
kryss)

7 Mc - ulykke Lettere
skadd

September,
2008

Høyresving foran kjørende i
samme retning

Firearmet kryss (X -
kryss)

8 Sykkelulykke Lettere
skadd

Oktober,
2009

Påkjøring for øvrig ved
venstresving

Firearmet kryss (X -
kryss)

To av ulykkene fant sted ved det nordligste adkomstkrysset til Norderhovhjemmet og involverte
venstresvingende kjøretøy. I beskrivelsen av ulykke nummer 2 er det påpekt dårlige siktforhold.

Fire av ulykkene skjedde i krysset Heradsbygdveien x Veksalveien x Ve terrasse. Etter at ulykkene
skjedde, er det etablert fartshump i fylkesveien på begge sider av krysset.
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Kollektivt ilbud

Nærmeste bussholdeplass er Veksalbakken (tidligere kalt Norderhovhjemmet ), som ligger rett ovenfor
vestlig adkomst til tomta. Denne betjenes i hovedsak av lokalbusslinje 222 Hønefoss – Heradsbygda .
Bussen kjører fra Hønefoss, i en runde rundt boligområdet og tilbake igjen. Man kan altså gå av og på
bussen på den samme holdeplassen, uavhengig av hvilken retning man reiser. Runden rundt tar 7
minutter5. En annen mulighet , når ma n skal i retning Hønefoss, er å gå ned til holdeplassen Ve -
svingen , 35 0 meter unna . Denne gåturen tar 5 minutter ifølge Google maps. Holdeplasser og kjørerute
er vist på Figur 8 .

Figur 8 : Kollektivtilbudet som betjener planområdet. ( Kartgrunnlag: Norkart As , Illustrasjon: Norconsult)

På hverdager kjører linje 222 stort sett med halvtimes frekvens på dag - og kveldstid , og 15 -
minuttersfrekvens i rushtiden. Lørdag og søndag går ruten hver time. Ifølge Brakars rutetabeller
bruker bussen 6 minutter mellom Hønefoss sentrum og planområdet.

I tillegg går det to andre busslinjer forbi planområdet; 241 Hønefoss – Noresund – Nor efjell og 242
Hønefoss – Øst - Veme . Disse har få og sporadiske avganger.

T ilgjengelighet for myke trafikanter

Hovedrute 4 for gående og syklende passerer forbi planområdet. Denne følger Heradsbygdveien og
Soknedalsveien fra Oppenåsen til Hønefoss stasjon, o g har på strekningen planskilte kryssinger av
større veier . Mellom Hønefoss stasjon og sentrum, er det stedvis ensidig fortau og stedvis ingen fysisk
tilrettelegging for gående. Gang - og sykkelruten forbi planområdet er vist på Figur 9 .

5 Brakar.no
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Figur 9 : Gang - og sykkel forbindelsen mellom Oppenåsen og Hønefoss sentrum . (Kartgrunnlag: Norkart As,
Illustrasjon: Norconsult)

Ved vestliggende adkomst til tomt a er det gangfelt, fartsdemper og bussholdeplass med taktile
ledelinjer. Kollektivreisende , som ønsker å benytte Ve - svingen holdeplass, vil oftest krysse
Heradsbygdveien syd for eksisterende gangfelt . Ve - svingen holdeplass har ta ktile ledelinjer og les kur.

De to adkomstene er vist på Figur 10 . Ingen av de eksisterende adkomstveien har fortau eller annen
tilrettelegging for myke trafikanter.

Figur 10 : Adkomstforhold ved tomta , m e d n y s i t u a s j o n v e d b o l i g p å s y d s i d e n a v a d k o m s t v e i e n . (Kilde: Finn.no)
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På befaring 15.01.18 ble det observert brøytekanter ved Veksalbakken holdeplass , som var til hinder
for de gående . Ve - svingen var imidlertid brøytet . De to holdeplassene har henholdsvis k antstopp og
busslomme.

Figur 11 : Brøytekanter ved Veksalbakken holdeplass utgj ør et hinder for myke trafikanter . (Foto: Norconsult
15.01.18)
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Fremtidig situasjon

Beskrivelse av utbyggingsområdet

Det er planlagt at Heradsbygda omsorgssenter skal romme 68 omsorgsboliger, servicesenter, base
for hjemmetjenesten og legekontor .

Omsorgsboligene bemannes med 55 årsverk; 20 personer per skift på dagtid, 20 på kveldstid og 4 på
nattevakt. Service senteret er dimensjonert for 60 brukere og inkluderer blant annet mottakskjøkken og
trenings fasiliteter , frisør og fotpleie . Hjemmetjenesten består av 85 årsverk og flere ansatte , hvorav 45
personer jobber på dag vakt, 15 på kveld svakt og 2 på nattjeneste .

Det er planlagt parkeringskjeller og sykkelparkering. Varelevering vil foregå ved adkomsten til
parkeringskjelleren, på baksiden av bygget sett fra fylkesveien .

Illustrasjon av hvordan omsorgssenteret kan bli seende ut er vist i Figur 12 .

Figur 12 : 3D - modellfoto av Heradsbygda omsorgssenter . (Kilde: A T Plan & arkitektur, datert 12.01.18 )

Nullvekstmålet

Nasjonal transportplan (NTP 2018 – 2019) slår fast at forventet vekst i persontransport med bil skal
tas med kollektivtrafikk, gåing eller sykling i de største byene (nullvekstmålet).
Samferdselsdepartementet peker på at det er et stort potensial og behov for å prioritere dette også i
Hønefoss6.

6 KVU Hønefoss, Statens vegvesen, mars 2015
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For å oppnå en endring i reisevaner, må det relative konkurranseforholdet mellom transportmidlene
endres. Dersom kollektivtrafikk, gange og sykkel skal overta mer av transportarbeidet, må
transportsystemene utvikles slik at de blir reelle konkurrenter til bilen . Dette betyr stort fokus på
tilrettelegging for kollektivtrafikk, gående og syklende, men også restriktive tiltak for biltrafikken.

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013 - 14 viste at 82 % av reisene til og fra arbeid i
Hønefossområdet ble utført med bi l7. Omsorgssenteret vil inneholde et stort antall arbeidsplasser, og
har et potensiale til å bidra positivt til nullvekstmålet.

Flere g ående, syklende og kollektivreisende

Et viktig satsingsområde for Ringerike kommune er fokuse t på et grønt skifte. I hand lingsprogrammet
for 201 7 - 202 0 står det at k ommunen har inngått en sykkelbyavtale med Statens vegvesen og
Buskerud fylkeskommune, hvor det er foreslått 1 million kroner årlig bevilgning til sykkelbysatsing i
perioden . Sentrum skal gjøres mer tilgjengelig for myke trafikanter bla. ved å bygge flere nye gang - og
sykkelbroer8. Det settes også i gang et pilotprosjekt der privatpersoner får tilskudd til innkjøp av el -
sykkel.

Omsorgssenteret har et godt utgangspunkt ved at det ligger i akseptabel gang - og sykkelavstand til
Hønefoss sentrum. For å øke attraktiviteten til gang - og sykkeltilbudet, er det viktig å sørge for god
trafikksikkerhet og universell utforming. Det bør også etableres en sikker og god sykkelparkering og
g arderobeløsning .

Kollektivtilbudet er i dag akseptabelt , og reisetiden til Hønefoss sentrum er konkurransedyktig i forhold
til bil. I sin uttalelse til planoppstart, skriver Brakar at de planlegger å utvide busstilbudet til
Heradsbygda frem mot etablering av jernbanestasjon og kollektivknutepunkt ved dagens Hønefoss
stasjon9.

Tiltak for redusert biltrafikk

Parkering er et svært viktig virkemiddel for å regulere bilbruk i byer og tettsteder. All forskning viser at
begrenset tilgang til parkering både ved st art - og målpunkt er effektivt for å redusere bilbruk. Effekten
er størst i tette byområder med nærhet til viktige funksjoner og bra kollektivtilbud. Regulering av antall
plasser har størst effekt. Lengre avstand til parkeringsplassen, avgifter, tidsbegrens ning og regler for
bruken av plassene reduserer også sannsynligheten for å bruke bil10.

Avgiftsparkering på arbeidsplass

Hvorvidt en arbeidstaker kan parkere gratis på arbeidsplassen, har mye å si for hvilket reisemiddel
vedkommende velger å bruke til jobb. Figur 13 viser sammenheng
mellom andel kollektivreiser til arbeid og reisetidsforskjell mellom kollektivtrafikk og bil med og uten
tilgang på gratis parkering. Selv i tilfeller der reisetiden med kollektivtrafikk er halvparten så lang som
med bil er kollektivandel en over 30 prosentpoeng lavere når en arbeidstaker har tilgang på gratis
parkeringsplass.

7 Rapport 59/2015, Reisevaner i Ringeriksregionen 2013 / 14 , UrbanetAnalyse
8 Handlingsprogram 2017 - 2020 – Budsjett 2017, Ringerike kommune
9 «Vurdering av uttalelser ved varsel om oppstart av planarbeid» datert 02.09.15, Søndergaard
Rickfelt AS
10 Tiltakskatalog for transport og miljø (internett), 2007, Transportøkonomisk institutt
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Figur 13 : Sannsynlig andel kollektivreiser av motoriserte reiser til arbeid i store tettsted er etter relativ reisetid og
parkeringsforhold ved arbeidsstedet. Gjelder valg mellom kollektivtransport og bil (som fører). (Kilde: Bystruktur
og transport, En studie av personreiser i byer og tettsteder, 2011, T ransportøkonomisk insitutt ).

Eksempelet vis er hvordan avgiftsbelegging av arbeidsplassparkering kan være et effektivt virkemiddel
for å redusere bilbruken på arbeidsreiser.

Behovsbasert parkering

Behovsbasert parkering vil si at det blir stilt til rådighet et begrenset antall parkeringsplasser og at det
er opp til virksomheten å bestemme hvilke behovskriterier som skal styre tilgangen til plassene.
Kriteriene kan for eksempel kobles til helsemessige forutsetninger, behov for å bruke bilen i
arbeidstiden, tilgang til alternative reisemåter til/fra j obben, behov for å kjøre barn til barnehage osv .
Utfordringene er først og fremst knyttet til de ansattes vaner, forventninger og holdninger .
Behovsbasert parkering er et virkemiddel som kan spille på lag med andre typer parkeringstiltak .11

Tabell 2 viser en oversikt over behovskriterier som kan brukes.

Tabell 2 : Eksempler på ulike typer behovskriterier. (Kilde: tiltak.no)

Parker ingsbehov Spesifisering av behov

I. Sosiale behov for å bruke bil og ha parkering
ved arbeidsplassen

a. Ubekvem arbeidstid med tidlig starttidspunkt eller
sent sluttidspunkt gjør det upraktisk å reise
kollektivt.

b. Transport av barn til barnehage gitt en viss
avs tand fra hjem til barnehage.

c. Transport av barn til barneskole opp til en viss
alder og over en gitt mimimumsavstand til skolen.

d. Tilsyn av familiemedlemmer som er syke og bor
hjemme.

II. Bor slik til at det ikke finnes (gode) alternativ
til bil

a. Arbeidstaker bor slik til at det er for langt å sykle,
det går ikke buss eller busstilbudet er ikke slik at
«park & ride» underveis er aktuelt.

b. Arbeidstaker bor slik til at kollektivtilbudet er dårlig
og reisetiden blir vesentlig større enn med bil.

11 Behovsbasert parkering, 2013, Tor Medalen (tiltak.no)
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Vurdering av park eringsbehov og konsekvenser

Norconsult er blitt bedt om å vurdere hvilket parkeringsbehov det vil være ved Heradsbygda
omsorgssenter , samt hvilke konsekvenser den planlagte parkeringsdekningen vil føre med seg.

Beregning av parkeringsbehov

Det er krav fra kommunene at besøkende til omsorgssenter og servicesenteret må prioriteres i forhold
til parkering på området og at parkeringsplass under tak for biler tilknyttet hjemmetjenesten prioriteres.

Servicesenteret skal fungere som møtearena for hjemmeboende (la vterskeltilbud), med f.eks. bøker
og aviser. I tillegg er det beboere og pårørende som vil benytte senteret. Det forutsettes dermed at
trafikken til/fra servicesenteret er innbakt i den til omsorgsboligene og at det ikke vil være nødvendig
med egne parkeri ngsplasser tilknyttet servicesenteret.

Ifølge Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 utføres 60 % av besøksreisene og 82 % av
arbeidsreisene i Hønefossområdet med bil12. Besøksreiser innebærer alle reiser med formål å besøke
venner / familie , av persone r som er 13 år eldre. Det antas i dette tilfellet at flere av besøkende til
omsorgsboligene vil kjøre bil sammenlignet med gjennomsnitt et .

I beregningen er det tatt følgende forutsetninger:

• Hjemmetjenesten disponerer 45 tjenestebiler. Samtlige skal ha ege n , forbeholdt
parkeringsplass.

• På dagtid er det 72 ansatte på jobb, hvorav 82 % kjører bil.
• Vaktskiftet mellom dag/kveld er forskjøvet slik at alle utskiftningen e ikke skjer samtidig .
• 60 % av beboerne får besøk på samme dag og halvparten av disse parkerer samtidig.

Bilandelen for besøksreisene settes lik som arbeidsreisene.

Tabell 3 viser en oversikt over hvor mange parkeringsplasser det vil være behov for unde r gitte
forutsetninger. For detaljert utregning se Tabell 4 i vedlegget .

Tabell 3 : Beregnet p arkeringsbehov , forutsatt dagens reisevaner.

Funk sjon Antall parkeringsplasser

Hjemmetjenesten 45

B esøkende til o msorgsbolige ne 1 7

A nsatte på dagtid 59

SUM 121

Dersom dagens reisevaner /reisemiddelfordeling opprettholdes vil det være behov for 121
parkeringsplasser.

Konsekvenser

Det er planlagt ca. 89 parkeringsplasser på planområdet . Avhengig av hvor mange parkeringsplasser
som etableres, vil dette bety et overskudd av biler som vil parkere andre steder , med mindre det
oppnås en endring i reisevanene til ansatte og besøkende .

12 Av reisende til arbeid er det 82 % som kjører bil og 2 % sitter på med andre. (Kilde: Reisevaner i
Ringeriksregionen 2013 - 2014 , rapport 59/2015, UrbanetAnalyse )
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På omkringliggende vein ett er fartsgrensen 40 km/t og 50 km/t, uten parkeringsrestriksjoner. Det vil
derfor i stor grad være mulig å parkere langs veien i nærområdet. Det vil også være
parkeringsmuligheter v ed fotballbanen , 400 meter unna (6 min å gå ifølge Google maps).

For å u nngå parkering på uønskede steder på tomta og utenfor tomta til omsorgssenteret , bør det
skiltes med parkering forbudt i området .

Trafikkmengder og - fordeling

Turproduksjon

Det foreligger ingen offisielle erfaringstall for kategorien private og offentlige omsorgstjenester og
helsetilbud. For å beregne trafikkbelastningen i adkomstkrysset etter utbygging, er det tatt
utgangspunkt i antall planlagte parkeringsplasser. Disse er sett i sammenheng med antall plasser som
fantes ved Norderhovhjemmet. S vingebevegelser er basert på skjønn.

Følgende forutsetninger er tatt:

ÅDT Heradsbygdveien 2800 (se avsnitt 2.2 ) .
Makstimeandel 10 % av ÅDT13

8 9 parkeringsplasser ved Heradsbygda omsorgssenter
53 parkeringsplasser ved Norderhovhjemmet
Makstimen er kl. 16.00 - 17.00
Samtlige hjemmetjenestebiler kjører inn på tomta i løpet av makstimen og 15 av dem kjører ut
(vaktskifte).

Med overnevnte forutsetninger lagt til grunn, er det beregnet at utbyggingen av Heradsbygda
omsorgssenter vil medføre en trafikkmengde på rundt 1 3 00 kjøretøy i døgnet (ÅDT).

Det er uvisst hvor mye trafikk som ble generert av Norderhovhjemmet. Trafikktall ene for
Heradsbygdveien fra NVDB, er fra perioden da Norderhovhjemmet var operativ og inneholder dermed
trafikk til/fra dette bygget. For å finne ny trafikkmengde på Heradsbygdveien må trafikken fra
Norderhovhjemmet trekkes fra og trafikken fra Heradsbygd omsorgssenter legges til.

Dette gir Heradsbygdveien nord vest en ÅDT på 2 05 0 og Heradsbygdveien sør øst en ÅDT på 3 100 .
Beregnede trafikkmengder er vist på Figur 14 . Detaljert beregning for førsituasjonen med
Norderhovhjemmet og fremtidig trafikksituasjon er vist i Tabell 5 til

Tabell 9 i vedlegget .

Figur 14 : Ny makstimetrafikk i adkomstkrysset etter utbygging av Heradsbygda omsorgssenter.

Trafikkberegningen viser at utbyggingen av pl anområdet vil medføre en økt trafikkmengde på rundt
400 kjøretøy i døgnet. I makstimen vil adkomstveien fra fylkesveien trafikkeres av , til sammen for
begge kjøreretningene, ca. 1 3 0 kjøretøy.

13 Makstimen tilsvarer normalt 10 - 12 % av ÅDT. (Kilde: Håndbok V127 – Kryssingssteder for gående)
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Trafikkvekst

Ifølge Ringerike kommune ( ref. møte 15.01.18) er det ingen konkrete utbyggingsplaner som vil påvirke
trafikkmengden på Heradsbygdveien i vesentlig grad, selv om Heradsbygda er et prioritert område for
utbygging. Det er uvisst om det foreligger vesentlige utbyggingsplaner langs busslinje 222.

I støyrapporten (datert 14.12.17) er trafikkmengden på Heradsbygdveien fremskrevet for 10 år , med
en forventet økning på 2 % per år , noe som gir en ÅDT på 3 480.

I denne rapporten er det lagt til grunn at det ikke vil være noen nevneverdig generell trafikkvekst på
Heradsbygda de neste 10 årene, som følger av et utvidet busstilbud og prioritering av vekst i andel
gående og syklende.

Utforming av adkomst

Veiutforming

Kjørebanebredden på adkomstveier i boligområder, fartsgrense 30 km/t , varierer etter a ntall boenheter
langs veien. Da veien vil gi adkomst til mer enn 50 boenheter14, bør tverrsnittet i Figur 15 som et
minimum benyttes . Veien har asfaltert bredde 4 meter og 0,5 meter grusskulder.

Figur 15 : Tverrprofil A1, 5 meter veibredde. (Kilde: Håndbok N100)

Belysning er et viktig sikkerhetstiltak for gående og syklende, som reduserer faren for mørkeulykker
vesentlig. God belysning øker opplev elsen av trygghet og er et virkemiddel for å få folk til å gå, sykle
eller reise kollektivt. Avkjørsler tilknyttet samlevei , samt adkomstvei A1, har krav om belysning. Dette
gjelder også gangfelt.

Det anbefales å utvide veiprofilet til 5 ,25 meter asfalter t bredde og 0,25 meter skulder , slik at en liten
lastebil og en personbil enkelt passere hverandre på strekingen.

Kryssutfor ming

Avkjørselen til omsorgssenteret bør utformes som kryss, da ÅDT på Heradsbygdveien overstiger
2 000 og ÅDT til tomta vil være me r enn 5015.

For kryssutforming er d et er tatt utgangspunkt i Håndbok V12 1. Figur 16 , Figur 17 og Figur 18 viser
kriterie r for etablering av eget venstre - og høyre svingefelt og trafikkøy i sekundærvei, basert på
trafikken i dimensjonerende time. Blå sirkel angir hvordan adkomstkryss et forholder seg i forhold til
kriteriene .

14 Adkomstveien gir adkomst til omsorgssenteret med sine 68 boenheter, samt nabotomten (gnr/bnr
54/89) med flere boenheter.

15 Håndbok N100, Veg - og gateutforming
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Figur 16 : Kriterier for venstresvingefelt ved kryssutforming. Blå sirkel angir adkomstkryss. (Kilde: Håndbok V121,
Statens vegvesen)

Figur 17 : Kriterier for trafikkøy i sekundærvei basert på trafikken i dimensjonere nde time. Blå sirkel angir
adkomstkryss. (Kilde: Håndbok V121, Statens vegvesen)
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Figur 18 : Kriterier for høyresvingefelt i primærvei basert på trafikk i dimensjonerende time . (Kilde: Håndbok V121,
Statens vegvesen)

Basert på dagens fartsgrense , og beregnede trafikkmengder , vil det ikke være nødvendig med
venstresvingefelt , høyresvingefelt eller kanalisering .

Passeringslomme

En passeringslomme er en breddeutvidelse på høyre side av veien, som gjør det mulig for kjørende
som skal rett fram å passere biler som venter på å svinge til venstre. Breddeutvidelsen bør være minst
30 meter lang og ha bredde 3 – 3,5 meter . Dette kan etab leres på Heradsbygdveien i adkomstkrysset
til tomten, men vil komme i konflikt med avkjørselen til gnr/bnr 54/10 og 54/11 samt G/S - veien .
Norconsult anser det ikke som hensiktsmessig å etablere passeringslomme.

Figur 19 : Passerings lomme med mål i meter.

Holdeplass

Det anbefales at holdeplassen oppgraderes med bussvennlig kantstein (kasselstein, 18 cm vis) slik at
av - og påstigning blir enklere for passasjerene. En oppgradering av holdeplassen vil være i samsvar
mtp. et utvidet busst ilbud, utbygging av boliger i Heradsbygda og en høy andel reisende til
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omsorgssenteret med nedsatt funksjonsevne. Figur 20 viser et eksempel på en holdeplass med høy
standard .

Figur 20 : Holdeplass med høy standard ved NMBU i Ås. (Kilde: Google Maps)

Kryssing for gående og syklende

Det anbefales å etablere et opphøyd gangfelt på fylkesveien nærmest mulig inngangspartiet til
omsorgssente ret, vinkelrett på veibanen. Gangfeltet må oppfylle kravet til universell utforming.
Eksisterende gangfelt ved den nordre adkomsten må fjernes. Eksisterende fartshump kan vurderes
beholdt.

Kapasitetsberegninger

Kapasiteten og kapasitetsutnyttelsen i kryss avhenger blant annet av stigningsforhold,
tungtrafikkandel, retningsfordeling og geometrien/utformingen i krysset. Kapasitetsberegningene for
adkomstkrysset Heradsbygveien x planområdet er gjort i SIDRA Intersection versjon 7. SIDRA -
beregninger gir blant a nnet opplysninger om belastningsgrad, kølengde, servicenivå i kryss.

Belastningsgraden sier noe om forholdet mellom kryssets trafikkmengder og kapasitet. Jo
høyere belastningsgrad – jo dårligere avvikling. Når belastningsgraden er under 0,70 er det
liten kødannelse i tilfarten og liten forsinkelse. I praksis regner en med at belastningsgrad opp
mot 0,8 - 0,85 (80 - 85 % kapasitetsutnyttelse) gir en akseptabel trafikkavvikling, mens en
belastningsgrad på over 1,0 tilsvarer overbelastning slik at køene vil vokse fram til
etterspørselen avtar.
Kølengde i form av 95 % - percentil tilsvarer en kølengde som kun vil overstiges et fåtall ganger
(5 %) i løpet av makstimen. En verdi på 1,0 betyr at bilkøen strekker seg over hele den
tilgjengelige veilengden. En verdi på ov er 1,0 betyr at bilkøen tilbakeblokkerer inn i tilstøtende
kryss.

Kapasitetsberegningen tar utgangspunkt i de beregnede trafikkmengdene og svingebevegelsene, som
vist i Figur 14 . Det er benyttet en tungtrafikkandel på 7 %, i likhet med hva som er registrert for
Heradsbygdveien16. Krysset er utformet som et enkelt T - kryss uten trafikkøyer eller svingefelt.

16 Kilde: vegkart.no



Oppdragsnr . : 5180162 Dokumentnr.: 001 Versjon: 01
Heradsbygda omsorgssenter | Trafikkanalyse

n: \ 518 \ 01 \ 5180162 \ 4 resultatdokumenter \ 41 rapporter \ 5180162_trafikkanalyse heradsbygda omsorgssenter.docx 2018 - 03 - 19 | Side 23 av 28

Resultatene fra kapasitetsberegningene for adkomst krysset, i situasjonen med makstimetrafikk, er vist
i Figur 21 - Figur 24 .

Figur 21 : Oversiktsfigur adkomstkryss .

Figur 22 : Gjennomsnittlig kølengde i meter. Figur 23 : Kølengde i meter (95 % percentil).

Figur 24 : Belastningsgrad.

Beregningsr esultatene viser god trafikkavvikling i alle tilfarter uten tegn til kapasitetsproblemer .
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Skissert løsning for adkomst
Norconsult har skissert en mulig løsning for kiss & ride, utforming av adkomstkryss og adkomst for
gående og syklende , som anbefales lagt til grunn for detaljprosjektering og utarbeidelse av høydeplan .

Løsningen innebærer at eksisterende gangfelt flyttes nærmere hovedinngangen til omsorgsbygget og
opphøyes. Kryssgeometrien strammes opp og kiss & ride utformes som et enveiskjørt
sirkulasjonsareal , med overkjørbart og kjøresterkt dekke i midten .

Kiss & ride - området er dimensjonert for personbiler, men det vil være mulig for større kjøretøy å
benytte øya i midten for manøvrering. Sirkulasjonsarealet er gjort så smalt som mulig for å påvirke det
planlagte byggets plassering og utforming i minst m ulig grad.

Adkomst for biltrafikk og myke trafikanter holdes separat, noe som er en trafikksikkerhetsmessig
gunstig løsning . Løsningsforslaget er vist i Figur 25 og Figur 26 . Disse finnes også vedlagt bakerst i
rapporten.

For å unngå at kiss & ride - området brukes til parkering , bør være et tydelig skille . Det anbefales at
området skiltes med parkering forbudt.

Detaljprosjekteringen må blant annet vurdere behov for mur i forhold til å ta opp høydeforskjeller, samt
behov for evt. sikring i forhold til brøyting av fylkesveien.

Figur 25 : Løsningsforslaget inne bærer flytting av eksisterende gangfelt, kiss & ride og fortau langs fasaden med
tilkobling til bussholdeplass .
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Figur 26 : Løsningsforslag sammen med et større utsnitt av tilgrensende område .
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Konklusjon
Adkomsten til det nye bygget er planlagt via eksisterende adkomst i sørøstre hjørne av tomta. Kiss &
ride etableres ved hovedinngangen til bygget, med inn - og utkjøring via adkomstveien som tar av fra
fylkesveien .

Tomta ligger i en akseptabel sykkel - og gåavstand ti l Hønefoss sentrum og har et godt utgangspunkt
når det gjelder å øke andelen gående, syklende og kollektivreisende til/fra jobb. Dagens kollektivtilbud
i området anses som akseptabelt , men bør utvides for å møte de ansattes behov.

Det må sørges for trygg f erdsel innad på tomta – mellom bussholdeplassen, hovedinngang og
nabotomtene som deler adkomstvei med omsorgssenteret . E ksisterende gangfelt over fylkesveien bør
flyttes lenger sør over og opphøyes. Busstoppet Veksalbakken bør oppgraderes til en høystandard
holdeplass.

Basert på forutsetningene lagt til grunn , er det beregnet en total turproduksjon til/fra Heradsbygda
omsorgssenter på rundt 1 300 kjøretøy per døgn . T rafikkmengder og retningsfordeling i
adkomstkrysset tilsier at det ikke vil være nødvendig m ed kanalisering eller svingefelt.
K apasitetsberegninge ne i SIDRA Intersection versjon 7 viser at krysset vil ha god kapasitet og gi gode
avviklingsforhol d i alle tilfarter og svingebevegelser .

Forutsatt dagens reisevaner /reisemiddelfordeling i Hønefossområ det, vil det være behov for om lag
121 parkeringsplasser. Dersom reisevanene til de ansatte og besøkende av omsorgssenteret ikke
endres, og det etableres 89 parkeringsplasser, vil dette bety at 32 personer vil velge å parker e i
sidegatene på dagtid. For å unngå parkering på uønskede steder, bør det skiltes med parkering
forbudt.

01 2018 - 03 - 19 Trafikkanalyse ElWik FKO ElWik

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører
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Vedlegg
Tabell 4 : Vurdering av parkeringsbehov.

Antall
enheter/ansatte

Andel
som får
besøk
samme

dag

Antall
besøkende
på en dag

Bilandel Andel som
står

parkert
samtidig

Parkeringsplasser

Omsorgsboliger
besøkende

68 60 % 41 82 % 50 % 17

Omsorgsbolig er
Hjemmetjenesten
Annet personell
Sum a nsatte dagtid

20
+ 45
+ 7
= 72

82 % 100 % 59

Hjemmetjenesten 45 100 % 100 % 45

SUM 121

Tabell 5 : Beregning av turproduksjon fra Heradsbygda omsorgssenter og svingebevegelser i adkomstkryss.

M akstime trafikk kl. 16.00 - 17.00
Dag
tid

Kveld
stid

And
el
inn

Ant
all
inn

Inn,
venstres

ving

Inn,
venstres

ving

Inn,
høyres
ving

Inn,
høyres
ving

And
el
ut

Ant
all
ut

Ut,
høyres
ving

Ut,
høyres
ving

Ut,
venstres

ving

Ut,
venstres

ving
Hjemmetje
nesten

45 15 100
%

45 9 0 % 41 1 0 % 5 100
%

15 9 0 % 1 4 1 0 % 2

Besøkende
16 16 50

%
8 100 % 8 0 % 0 20

%
3 100 % 3 0 % 0

Andre
ansatte

28 28 100
%

28 90 % 25 10 % 3 100
%

28 90 % 25 10 % 3

SUM
81 74 7 46 42 4

Tabell 6 : Beregning av turproduksjon f ra Norderhovhjemmet.
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Tabell 7 : Beregning av trafikkmengder på Heradsbygdveien uten turproduksjon fra Norderhovhjemmet.

Tabell 8 : Trafikkmengder og svingebevegelser i adkomstkryss, i førsituasjonen med Norderhovhjemmet.

Makstimetrafikk kl. 16.00 - 17.00

Makstimetrafikk
begge retninger

Høyresving Venstresving Rett frem Makstimeandel ÅDT

Adkomst 87 29 3 - 10 % 872

Heradsbygdveien øst 272 - 5 1 96 10 % 2720

Heradsbygdveien vest 2 01 5 - 96 10 % 2 008

Tabell 9 : Trafikkmengder og svingebevegelser i adkomstkryss , etter utbygging av Heradsbygda omsorgssenter .

Makstimetrafikk kl. 16.00 - 17.00

Makstimetrafikk
begge retninger

Høyresving Venstresving Rett frem Makstimeandel ÅDT

Adkomst 109 33 5 - 10 % 1092

Heradsbygdveien øst 374 - 61 140 10 % 3740

Heradsbygdveien vest 295 11 - 140 10 % 2952
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Ringerike kommune
Heradsbygda omsorgsboliger, 54/4, Hønefoss.

STØYVURDERING

Siv.ing Bjørn Leifsen AS

Hønefoss 14.12.2017



Heradsbygda omsorgsbolig er. Støyvurderinger. Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS

Side 2 av 8

Forord

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS har fått i oppdrag av Ringerike kommune å foreta en støyvurdering i
forbindelse med plan for nye omsorgsboliger i Heradsbygdveien 2 0, Hønefoss. Kontakt i
kommunen er Arild M. Rønnesta d og i arkitektfirmaet Søndergaard og Rickfelt, Stine Nyheim
Folseraas.

Støyberegninger og rapport er ut ført av Lars Oftedahl og sidema nnskontroll er utført av Bjørn
Leifsen.

Hønefoss 14.12.17.
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Forutsetninger.

Ringerike kommune planlegger å bygge nye omsorgsboliger i Herad sbygdveien 20, med inntil 68
boenheter over 2-3 plan.

Oversikt over planen:

Beregningene er gjort på grunnl ag av digitalt kart, plan- og op prisstegninger og opplysninger om
trafikk.

Til beregningene av støy er Novapoint versjon 18.40.FP4n benytt et. Lydutbredelsen simuleres i en
tredimensjonal modell der det pl anlagte bygget er lagt inn med kotehøyder for takkant og terrenget
er justert i hht t il situasjonsplan.

Trafikktall.

Det er benyttet trafikktall fr a NVDB, Nasjonal Vegdatabank for Fv 174. For den kommunale
Veksalbakken har vi gjort e t anslag for trafikkmengden.

Trafikken (årsdøgntrafikk=ÅDT) er fremskrevet med 10 år med en forventet økning på 2 %/år.

Tabell 1 Trafikkdata i beregningene.

Vei ÅDT2027 Hastighet km/t Andel tunge kjt. %
Fv 174, Heradsbygdveien 3 480 40 7
Veksalbakken 600 30 2
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Veiene er gitt normal døgnf ordeling av trafikken.

Det skal bemerkes at det skal rel ativt store prosentvise endrin ger til for at trafikkmengdene skal
medføre vesentlige feil i be regningene. En endring på 100 % gir en endring på 3 dB for
ekvivalentnivået.

Retningslinje for utendørs lydnivå.

Gjeldende retningslinjer for be handling av støy i bygnings- og plansaker er T-1442 fra MD.
Anbefalte støygrenser for vegtra fikk er vist i tabellen nedenfo r. De gjelder ved etablering av ny
støyende virksomhet og bygging av boliger, sykehus, pleieinstit usjoner, fritidsboliger, skoler og
barnehager. Alle tall er oppgitt i dB, frittfeltsverdier.

Tabell 2 Anbefalte grenser for utendørs lydnivå, ved fasader

Støynivå på uteplass og utenfor
rom med støyfølsom bruk

Støynivå utenfor soverom,
natt kl. 23 – 07

55 Lden 70 L5AF

Grenseverdiene for ekvivalentni vå gjelder støynivå midlet over år, angitt i definisjonen av
Lden og Lnight.
Grenseverdiene gjelder i den bere gningshøyde som er aktuell for den enkelte boenhet.
For innendørs støy fra alle ut endørs kilder og for utendørs stø y fra tekniske installasjoner på
bygning gjelder krav i teknisk f orskrift/NS8175 klasse C. (For boliger vil det si Leq=30 dBA
og Lmaks=45 dBA).
Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et næromr åde i tilknytning til
bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsform ål, jfr. definisjon i kap.6 i
T-1442.

Enheten Lden er en årsmidlet verdi der st øy på kvelden (19-23) gis 5 dBA ti llegg, og støy på natten
(23-07) 10 dBA tillegg.
Retningslinjen er veiledende, og i kke rettslig bindende. For å gjøre den rettslig bindende er det
nødvendig at det henvises til den i planteksten.
Det er ikke henvist til T-1442 i «Bestemmelser til detaljplan f or Hvidsten Sag og tilliggende arealer
i Kvelde sentrum».

Innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder

Tabell 2 angir grenseverdier fo r innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder i bygninger til boligformål
i lydklasse C.

Grenseverdien for maksimalt lydt rykknivå i tabellen gjelder ved ti hendelser eller flere som
overskrider grenseverdien.

Tabell 3: Utdrag av NS 8175: Lydklasse C for boliger. Høyeste grenseverdier for innendørs A-veid tidsmidlet og
maksimalt lydtrykknivå, LpA,24hog Lp,AF,max.

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C

I oppholds og soverom fra utendørs lydkilder Lp,A,24h(dB) 30

I soverom fra utendørs lydkilder Lp,AF,max(dB)

Natt, kl 23 07

45
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Resultater og konklusjoner.

Utestøynivå.

Vi har beregnet utendørs lydnivå s om støysoner for beregningspu nkthøyde 2 og 4 meter, se X01 og
X02. Det er også beregnet støy i tre fasadepunkter i mest utsat te fasader, se X03.

Lydnivået i mest utsatte fasade mot nordøst er beregnet til 54- 61 dB LpAeq24h (Lekv), 57-64 dB Lden

og 71-79 dB LpAFmax (Lmaks). Nivåene er over anbefalte gren severdier i T-1442. Dette regn es likevel
som akseptabelt når det ikke e r uteoppholdsarealer knyttet til området med slike nivå, og når
innendørs lydnivå i rom innenfor denne fasade er tilfredsstille nde (i hht NS 8175). Se neste avsnitt
om innendørs lydnivå.

Da det ikke er balkonger/uteom råder mot nord, har utestøyverdie ne kun interesse for å beregne
innenivået. Når det gj elder grenseverdien Lden 55 dBA utenfor rom til støyfølsom bruk, så er det
ikke mulig å innfri i dette tilf ellet. Men en bør i soverom sør ge for god ventilasjon slik at en kan
sove med lukkede vinduer hele året.

På utearealene ellers (nordve st, sydøst og sydvest) og balkonge r mot sydvest er det tilfredsstillende
lydnivå under grenseverdien på 55 dB Lden.

Innestøynivå.

Krav til innendørs lydnivå på LpAeq24h 30 dB for boliger stiller krav til fasadedemping som er
differansen mellom utestøynivå et og dette krave t. Som oftest e r det ekvivalentnivået som er
dimensjonerende. Det er beregne t høye maksimalnivå, og disse vi l kunne være dimensjonerende for
soverom i nattperioden kl 23-06. K ravet til innendørs maksimaln ivå er 45 dB LpAFmax (Lmaks) og
gjelder for nattperioden kl 23-07.

Videre detaljering av krav til vegg og vindu gjøres i neste pla nfase.









RAPPORT GRU N N U N DE RSØKE LSE

Heradsbygda omsorgssenter – Hønefoss

Datarapport nr 10330 - G - 01

22. FEBRUAR 2018
ARKIMEDUM AS
Færdenveien 8
3514 Hønefoss



Heradsbygda omsorgssenter 10330

Hønefoss 0605 Ringerike 54 / 4 2 2 .02.2018

1

Rekvirert av Skrevet av

Ringerike kommune Arkimedum AS

Arild Magnus Rønnestad Lars P. Tronrud

arild.magnus.ronnestad@ringerike.kommune.no lars@arkime dum.no

+47 906 27 522 91 82 44 36

Prosjektadresse

Gate/veg Heradsbygdveien 20

Pnr / sted 3518 Hønefoss

Kommune 0605 Ringerike

Gnr 54
Bnr 4

1 SAMMENDRAG

1.1 Oppdrag s b e s k r i v e l s e

Ringerike kommune planlegger oppføring av nytt omsorgssenter i Heradsbygda i Ringerike kommune.
Arkimedum AS er engasjert for å forestå grunnundersøkelser og skrive rapport. Grunnundersøkelsene ble
gjennomført uke 7 - 2018

Herværende rapport beskriver grunnundersøkelsene med metoder, omfang og resultater, men inneholder
i k k e geote kniske vurderinger eller beregninger.

1.2 Topografi og g runnforhold

Terrenget på tomta heller sør - vestover og varierer fra ca kote 157 – 150. De laveste punktene ligger i en
grop etter kjeller fra revet bygning.

Det ble påtruffet fjell i alle punkter. Fje llet ser ut til å helle slakt i samme retning som terrenget, og ligger fra
kote 145 , 7 – 14 1 , 7

Grunnmassene består generelt av et topplag av sandig tørrskorpeleire varierende i t y k k e l s e fra 1 - 2 m . Under
t ø r r s k o r p a er det siltig leire ned til fjell , med enkelte tynne sandl ag.

Minste uomrørte skjærstyrke er målt til 31,0 kPa på 8m dybde ca midt på tomt a . Omrørt skjærstyrke på
samme sted er målt til 6,5 kPa

S ensitivitet en på leira varierer 2,7 > St > 6 ,1

Det er ikke påvist kvikkleire eller masser med sprøbruddegenskaper i un dersøkelsene.

T omten ligger utenfor aktsomhetssoner for kvikkleireskred.

D et er moderat til lav aktsomhetsgrad for radon.
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2 KARTGRUNNLAG

Fig 1 NGU løsmassekart

Nr Type Beskrivelse

41
Hav - og fjordavsetning,
sammenhengende dekke, ofte med stor
mektighe t.

Finkornige, marine avsetninger med mektighet fra 0,5 m til flere ti - tall meter.
Avsetningstypen omfatter også skredmasser fra kvikkleireskred, ofte angitt med
tilleggssymbol. Det er få eller ingen fjellblotninger i området.

43
Hav - og fjordavsetning og
strandavsetning. Usammenhengende
eller tynt dekke over berggrunnen

Grunnlendte områder med hyppige fjellblotninger. Tykkelsen på avsetningene er
normalt mindre enn 0,5 m men den kan lokalt være noe større. Det er ikke skilt
mellom hav - og strandavsetninge r. Kornstørrelser angis normalt ikke, men kan
være alt fra leir til blokk

50 Elve - og bekkeavsetning (fluvial
avsetning)

Materiale som er transportert og avsatt av elver og bekker. De mest typiske
formene er elvesletter, terrasser og vifter. Sand og grus dominerer, og materialet
er sortert og rundet. Mektigheten varierer fra 0,5 til mer enn 10 m

130 Bart fjell
Brukes om områder som stort sett mangler løsmasser, mer enn 50 % av arealet er
fjell i dagen.

Fig 2 NGU løsmassebeskrivelse
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Fig 3 NVE faregradsk art.



Heradsbygda omsorgssenter 10330

Hønefoss 0605 Ringerike 54 / 4 2 2 .02.2018

4

Fig 4 NGU Radonkart
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Fig 5 Innmålte punkter
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3 FELTUNDERSØKELSER

Kart med ønskede koordinater ble mottatt den 31.01.18. Ved kabelpåvisning ble pkt 1 og 2 justert litt pga
høyspent i bakken. Punktene ble satt ut og målt inn . Stikker var Berntsen Plan & oppmåling v/Jørgen Bendz
Strøm.

Riggoperatør var Brødrene Myhre AS v/ Magnar Skogheim

3.1 Metoder og omfang

Det ble i uke 7 - 2018 utført feltundersøkelser på tomten:

Punkt Terreng Totalsondering (m) Fjell Skovlebor Vingebor

nr Kote Løsmasser Fjell Kote Stk f ra - til Dybder

1 156,7 15,0 2,0 141,7

2 152,4 8,2 0,5 144,2 8 stk 0 - 8m 2,5 – 3,5 – 4,5

3 152,0 9,8 2,0 142,2

4 155,6 10,3 1,5 145,3

5 152,0 8,4 2,0 143,6

6 151,7 6,0 2,0 145,7

7 151,8 7,5 2,0 144,3

8 15 0,6 8,8 2,0 141,8 8 stk 0 - 8m 3,5 – 4,5 – 5,5 – 6,5

9 151,2 7,8 2,0 143,4

10 153,5 11,5 0,5 142,0

11 152,0 9,6 0,5 142,4
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3.2 Totalsonderingsplott
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3.3 Vingeborprøver

Det ble tatt totalt 7 stk vingeborprøver . Posisjon og dybde ble vurdert ut fra TS - plott. Punktene 2 og 8
syntes å ha laveste motstand, og ble derfor valgt.

T ype Geonor H - 10 Vane borer - Vane 55/110

Innmålte ver dier er justert etter geonor kalibreringskurve.

Resultater:

Pkt Z Su Sur St

Nr m kPa kPa -

2 2,5 63,0 23,0 2,73

2 3,5 46,0 7,5 6,13

2 4,5 37,0 6,5 5,69

8 3,5 56,0 11,5 4,87

8 4,5 27,5 6,5 4,23

8 5,5 32,0 7,5 4,27

8 6,5 31,0 6,5 4,77
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4 LABORATORIEUNDERSØKELSER

Det ble gjort analyse på totalt 16 stk poseprøver . Poseprøvene ble tatt ved punkt 2 og 8 – samme som
vingeborprøvene – for å få et sammenstilt resultat mellom disse.

Analysene ble utført ved Multiconsult AS sitt geotekni ske laboratorium på Skøyen.

Analysen omfattet:

• Fraksjonsfordeling
• Beskrivelse av jordarter
• Vanninnhold (w)

Resultater:

Pkt Dybde Beskrivelse w

nr m %

2 0 - 1 TØRRSKORPELEI RE, sandig, siltig 17,5

2 1 - 2 TØRRSKORPELEI RE, siltig 25,6

2 2 - 3 TØRRSKORPELEI RE, siltig 29,2

2 3 - 4 TØRRSKORPELEI RE, siltig, sandig 28,3

2 4 - 5 LEI RE, siltig 28,3

2 5 - 6 LEI RE, siltig 29,2

2 6 - 7 LEI RE 31,3

2 7 - 8 LEI RE, siltig 29,8

8 0 - 1 FYLLM ASSE: SAND, grusig 6,7

8 1 - 2 M ATERI ALE, siltig, sandig, leirig 20,0

8 2 - 3 LEI RE, siltig, forvitret 28,5

8 3 - 4 LEI RE 30,9

8 4 - 5 LEI RE, siltig 29,5

8 5 - 6 LEI RE, siltig 30,0

8 6 - 7 LEI RE, siltig 30,3

8 7 - 8 LEI RE, siltig, sandig 24,6

Fullstendig laboratorierapport er vedlagt i egen fil
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5 O P P S U M M E R I N G A V U N D E R S Ø K E L S E R

Løsmasser

Løsmassekart viser at tomten li gger i et område med marin leire, men utenfor aktsomhetssoner for
kvikkleireskred. Undersøkelsene viser at det ikke er kvikkleire i grunnen. Grunnen består generelt av siltig
leire med S u 30 kPa og vanninnhold ca 30% .

T S - plott i pkt 2 og 8 vis te lavest motstand, og det var derfor naturlig å anta at resultate r fra vingeborprøver
på disse stedene ville gi minimumsverdier for hele tomta.

Grunnvann

Grunnvannstand ble ikke m å l t i unde rsøkelsene. Det antas at regnvann siger langs toppen av leirelaget.
Tomta ligger nær toppen av en åsrygg, og nedbørsfeltet vurderes som meget be g r e n s e t .

Fjell

Fjell er registrert på 6 – 15m under eksisterende terreng , d v s kote 141,7 – 145,7. Fjellet synes d e r m e d å ha
forholdsvis slak helling. F j e l l e t s e g e n s k a p e r e r i k k e v u r d e r t .

Fundamentering

For lave bygg m e d m o d e r a t e l a s t e r kan man vurdere direktefundamentering med såle og avstivende
ringmur/kjellervegg. RIB bør da gjøre en mer detaljert last be regning , og RIG vurderer g eometri på
fundamentene , evt kompenseri ng av bygget , o g s etninger .

For høye bygg med st ø r r e laster – s æ r l i g h v i s d e e r u j e v n t f o r d e l t - b ø r m a n vurdere fundamentering med
peler til fjell, enten betong eller stålkjernepeler. Setninger vil da bli eliminert.

Seismisk

Grunnen består gen erelt av et 6 - 15m tykt lag av s i l t i g leire. Leira er lite sensitiv og er middels fast .

Etter Eurokode 8 - tabell NA.3.1 - vurderes grunnen til å være Grunntype E

Grunntype S TB ( s ) TC( s ) TD ( s )

A 1,0 0,10 0,20 1,7

B 1,3 0,10 0,25 1,6

C 1,4 0,10 0, 30 1,5

D 1,55 0,15 0,40 1,6

E 1,65 0,15 0,30 1,4

T a b e l l N A . 3 . 3 V e r d i e r f o r g runntype A - E
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Kontrollskjema grunnundersøkelser

Eurokode 7 - 1 Kap. 3: Geotekniske data

Sjekkpunkter Dato

K orrekt informasjon om tomt og aktører i prosjektet er lagt inn 22.01.18

Nødvendige forunders økelser for å bedømme b yggeplassens generelle egnethet 29.01.18

Målsatte tegninger som angir plassering av bygninger på kart med koter er lagt inn 31.01.18

Befaring av tomten og området rundt 29.01.18

V urdert om områder utenfor byggeplassen har betydnin g for prosjektet 29.01.18

Innhentet geotekniske rapporter eller andre relevante opplysninger fra tomter i nærheten -

U tarbeidet program for grunnundersøkelser 02.02.18

Gjennomført grunnundersøkelser ihht til program o g evt. supplert under utførelse 14.0 2.18

Resultatene er tolket og drøftet for usikkerhet 22.02.18

J ord og jordlag er klassifisert og beskrevet 22.02.18

Dato Firma Navn Signatur

2 3 .02.18 Arkimedum AS Lars P. Tronrud
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SAMMENDRAG

Multiconsult er engasjert av Arkimedum AS til å utføre laboratorieundersøkelser på prøver fra
grunnundersøkelser utført av oppdragsgiver.

Foreliggende rapport beskriver utføre lse og presenterer resultater fr a utførte laboratorieundersøkelser.
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1 Bakgrunn
Multiconsult AS har på oppdrag fra Arkimedum AS ut ført laboratorieundersøkelser for oppdrag
Heradsbygda omsorgssenter. Omfang av undersøkelsen er i henhold til bestilling mottatt fra oppdragsgiver
15.02.2018 og er angitt i tabell i pkt. 2. Prøvetakingen er utført av oppdragsgiver og prøvene ble levert til
vårt laboratorium som poseprøver den 15.02.2018.

2 Omfang av laboratorieundersøkelsen
Laboratorieundersøkelsen ble utført i perioden 16-23.02.2018 og omfatter følgende undersøkelser:

Undersøkelse Type Antall Merknad/avvik

Prøveåpning + vanninnhold Poser 16

Kornfordeling Kombianalyse 11

Kornfordeling Slemming og
våtsikting

5

3 Prosedyrer for gjennomføring
Multiconsult utfører sine laboratorieundersøkelser i henhold til Norsk standard NS 8000-serien, samt vår
interne laboratoriehåndbok som er bas ert på denne. En oversikt over gjeldende standarder er vist i vedlegg
2.

Gjennomføringen av oppdraget er kvalitetssikret i henho ld til Multiconsults styringssystem. Systemet er
bygget opp med prosedyrer og beskrive lser som er dekkende for kvalitetsstandard NS-EN ISO 9000:2000.



multiconsult.no

4 Resultater

10203757-RIG-LAB-RAP 23. februar 2018 / 00 Side 6 av 7

4 Resultater
Laboratorieundersøkelsen er utført i henhold til avtalt omfang og følgende resultater er oppnådd:

4.1 Borpunkt 2

4.2 Borpunkt 8
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TØRRSKORPESILT, sandig, leirig A  0 , 5  0 17,5 K

TØRRSKORPELEI RE, siltig A  1 , 5  0 25, 6 K
TØRRSKORPELEI RE, siltig A  2 , 5  0 29,2 K
TØRRSKORPELEI RE, siltig, sandig A  3 , 5  0 28,3 K
LEI RE, siltig A  4 , 5  0 28,3 K
LEI RE, siltig A 5,5 29,2 K
LEI RE A  6 , 5  0 31,3 K
LEI RE, siltig A  7 , 5  0 29, 8 K
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FYLLMASSE: SAN D, grusig A  0 , 5 0  6 , 7 K

biter av murstein B
MATERI ALE, siltig, sandig, leirig A  1 , 5 0  2 0 ,  0 K
LEI RE, siltig A  2 , 5 0  2 8 , 5  K
forvitret B
LEI RE A  3 , 5 0  3 0 , 9  K
LEI RE, siltig A  4 , 5 0  2 9 , 5  K
LEI RE, siltig A  5 , 5  3 0 ,  0 K
LEI RE, siltig A  6 , 5 0  3 0 , 3  K
LEI RE, siltig, sandig A  7 , 5 0  2 4 ,  6 K
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5 Tegningsliste
10203757-RIG-TEG-200 Geotekniske data, borpunkt 2

10203757-RIG-TEG-201 Geotekniske data, borpunkt 8

10203757-RIG-TEG-300 Kornfordelingskurver, borpunkt 2

10203757-RIG-TEG-301 Kornfordelingskurver, borpunkt 2

10203757-RIG-TEG-302 Kornfordelingskurver, borpunkt 8

10203757-RIG-TEG-303 Kornfordelingskurver, borpunkt 8

6 Vedlegg

6.1 Geotekniske bilag
1. Laboratorieforsøk

2. Oversikt over metodestandard er og retningslinjer
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Dato:

T = Treaksialforsøk
Ø = Ødometerforsøk
K = Korngradering

= Densitet
St = Sensitivitet

Beskrivelse

Rev. nr.:

Godkjent: Kontrollert: Konstr./Tegnet:

s:
Grunnvannstand:
Borbok:
Lab-bok:

Tegningsnr.:

Borhull:

Oppdragsnummer:

00

SI OR SI OR GEO

2,75 g/cm3

m

Digital

RI G-TE G-200

2

1 0203757

Heradsbygda omsorgssenter

Arkimedum AS

kt. +
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Digital

RI G-TE G-201
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Heradsbygda omsorgssenter

Arkimedum AS
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SERIE DYBDE METODE

NR. (m) JORDARTS BETEGNELSE Anmerkninger TS VS HYD

A 2 X X

B 2 X X

C 2 X X

D 2 X X

E

SYMBOL: METODE:

Ogl. = Glødetap ( %) TS = Tørr sikt

Ona. = Humusinnhold (%) VS = Våt sikt

Perm. = Permeabilitet (m/s) HYD = Hydrometer

SYM D 10 D 30 D 50 D 60

BOL mm mm mm mm

A 0,0020 0,0094 0,0248 0,0440

B 0,0032 0,0095 0,0166

C 0,0027 0,0062 0,0103

D 0,0040 0,0132 0,0230

E

KORN GRADERI N G
Konstr./Tegnet Kontr ollert

Arkimedum AS
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SERIE DYBDE METODE

NR. (m) JORDARTS BETEGNELSE Anmerkninger TS VS HYD

A 2 X X

B 2 X X

C 2 X X

D 2 X X

E

SYMBOL: METODE:

Ogl. = Glødetap ( %) TS = Tørr sikt

Ona. = Humusinnhold (%) VS = Våt sikt

Perm. = Permeabilitet (m/s) HYD = Hydrometer

SYM D 10 D 30 D 50 D 60

BOL mm mm mm mm

A 0,0029 0,0087 0,0139

B 0,0026 0,0073 0,0126

C 0,0017 0,0056 0,0090

D 0,0028 0,0080 0,0134

E

KORN GRADERI N G
Konstr./Tegnet Kontr ollert
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Heradsbygda omsorgssenter Godkjent Dato
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SERIE DYBDE METODE

NR. (m) JORDARTS BETEGNELSE Anmerkninger TS VS HYD

A 8 X X

B 8 X X

C 8 X X

D 8 X X

E

SYMBOL: METODE:

Ogl. = Glødetap ( %) TS = Tørr sikt

Ona. = Humusinnhold (%) VS = Våt sikt

Perm. = Permeabilitet (m/s) HYD = Hydrometer

SYM D 10 D 30 D 50 D 60

BOL mm mm mm mm

A 0,0757 0,3578 0,6794 0,8825

B 0,0016 0,0111 0,0399 0,1435

C 0,0035 0,0106 0,0182

D 0,0022 0,0068 0,0098

E
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SERIE DYBDE METODE

NR. (m) JORDARTS BETEGNELSE Anmerkninger TS VS HYD

A 8 X X

B 8 X X

C 8 X X

D 8 X X

E

SYMBOL: METODE:

Ogl. = Glødetap ( %) TS = Tørr sikt

Ona. = Humusinnhold (%) VS = Våt sikt

Perm. = Permeabilitet (m/s) HYD = Hydrometer

SYM D 10 D 30 D 50 D 60

BOL mm mm mm mm

A 0,0025 0,0079 0,0133

B 0,0026 0,0074 0,0138

C 0,0030 0,0091 0,0157

D 0,0073 0,0214 0,0316

E
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Arkimedum AS

Heradsbygda omsorgssenter Godkjent Dato
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Ringerike kommune 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

 

Øst-Riv AS  

Postboks 19 

 

1393 VOLLEN 

 

Delegasjonssak nr: 596/17 

 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
17/4192-2 34948/17 GNR 54/4  18.10.2017 

 

 

ETTRINNS (§ 20-1) - TILLATELSE TIL RIVING AV OMSORGSSENTER, 

NORDERHOVHJEMMET. 

GNR/BNR 54/4 - HERADSBYGDVEIEN 20 

 

Det vises til søknad mottatt 17.10.2017. Søknaden er innsendt som en ett-trinns 

søknad og gjelder: Rive omsorgssenter, Norderhovhjemmet.            

 

Bygningsspesifikasjoner ifølge søknaden: 

 

Bygget som rives har bygningsnummer: 159152502. 

 

Plangrunnlag: 

Eiendommen ligger i uregulert område, og er i kommuneplanens arealdel angitt som  

Offentlig bygning 

 

Tiltaket: 

Bygget som rives er vist i situasjonskart datert 28.09.2017. 

Det er utarbeidet en miljøsaneringsbeskrivelse datert 26.06. 2015.. 

Bygningen har i følge miljøsaneringsbeskrivelsen et bruksareal på ca. 6350m². 

 

Nabovarsling: 

Naboer forutsettes å være varslet i samsvar med bestemmelsene i plan- og 

bygningsloven § 21-3. Det er ikke opplyst å være noen merknader i saken. 

 

Ansvarsforhold: 

Fagområder i tiltaket som er ansvarsbelagt er vist i gjennomføringsplan versjon 1 

datert 17.10.2017 (vedlegg G).  

Erklæring om ansvarsrett for ansvarlige foretak må sendes kommunen før arbeidene 

de skal være ansvarlige for utføres. Vi anbefaler at erklæringene sendes via 

ansvarlig søker. 

Ved innsending av erklæringer om ansvarsrett skal revidert gjennomføringsplan 

vedlegges. 



 2 

 

Vedtak: 

I medhold av delegert myndighet, jfr. kommunens delegasjonsreglement vedtatt i 

Ringerike kommunestyre 20. juni 2013, Søknaden godkjennes i henhold til plan- og 

bygningslovens § 20-3 på følgende betingelser: 

 

 

1. Følgende dokumenter er lagt til grunn for tillatelsen: 

 

Tegn.nr Navn Mål Dato Rev. dato 

- Kartutsnitt 1:1000 28.09.2017  

Dokument Miljøsaneringsbeskrivelse  26.06.2015  

 

 

2. Før rive arbeidet gjennomføres må vannmåler demonteres, og stikkledningen 

blendes av helt inntil kommunens ledningsnett. 

 

3. Dersom avfallsmengder eller disponering avviker vesentlig fra det som er oppgitt i 

avfallsplanen, skal avviket grunngis og dokumenteres særskilt ved sluttrapportering. 

4. Håndtering av eventuelle PCB-holdige isolerglassruter, annet farlig avfall og EE-

avfall blir redegjort for i sluttrapporten. 

 

Når punkt 2 er oppfylt kan arbeidene igangsettes. 

 

Om avfallsprodusenten underveis blir i tvil om krav til avfallshåndtering gitt i eller i 

medhold av forurensningsloven, vil kunne oppfylles, skal kommunen kontaktes 

umiddelbart. 

 

Når arbeidene anses ferdige skal ansvarlig søker skriftlig rapportere dette til 

kommunen, avfallsprodusent skal sende inn sluttrapport når tiltaket er fullført og 

legge ved kvitteringer eller annen dokumentasjon fra avfallsmottak. Sluttrapporten er 

skjemaet for godkjent avfallsplan, som skal være supplert med faktiske 

avfallsmengder og leveringssted. Dette bør skje senest 45 dager etter fullføring.  

 

Gebyr: 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gjeldende 

betalingsreglement. Det beskriver hvordan gebyret beregnes, og er tilgjengelig på 

våre nettsider.  

 
Beregning gebyr     
Beskrivelse Pris Antall Beløp 

Saksbehandling, rive bygg ca. 6350m²  Kr24 000,-   Kr 24 000,- 

Totalt gebyr å betale   Kr 24 000 ,- 

 

Giro (til tiltakshaver, Ringerike Kommune) ettersendes.  
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Dersom rivearbeidet ikke er igangsatt innen 3 år etter at denne tillatelsen er gitt, eller 

innstilles i lengre tid enn 2 år, faller tillatelsen bort, jfr. plan- og bygningslovens § 21-9. 

 

Alt arbeid skal følge plan- og bygningsloven, forskrifter og øvrige bestemmelser. Dersom 

innsendte planer er i strid med offentlige bestemmelser, gjelder bestemmelsene foran 

planene. 

 

Ansvarlig søker har samordningsansvaret i tiltaket, og skal sørge for at tillatelser, 

vilkår og nødvendige dokumenter videreformidles til de andre ansvarlige og 

tiltakshaver jf. plan- og bygningslovens kapittel 23 og SAK10 kapittel 12.  

 

Klageadgang: 

Denne tillatelsen kan påklages til Ringerike kommune. Skriftlig klage må leveres 

kommunen senest 3 uker etter at vedtaket er mottatt. For øvrig vises det til 

forvaltningslovens bestemmelser om klagegang. Mer informasjon kan finnes på 

www.ringerike.kommune.no eller ved henvendelse til kommunens servicetorg. 

 

 

 
Med Hilsen 

Arne Hellum 

Avdelingsleder Byggesak 

 

Saksbehandler: Hans Otto Larsson 

E-Post: Hans.Otto.Larsson@Ringerike.Kommune.No 

Telefon: 40804508 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi til: 

Ringerike kommune, Kommunaltekniske tjenester, utbygging v/Arild Magnus 

Rønnestad. 

 

 



 

REFERATSAKER 
 

Dato: 08.05.2018 00:00:00-08.05.2018 00:00:00     Utvalg: HOV  

 

Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode 

Løpenr Navn 

 Innhold 

 

18/560-3 11.04.2018 R/STØ/ASTLUN 443 

12348/18  

Vold og trusler  

 

17/2958-15 24.04.2018 R/TEK/OLEALI PLN 435 

11988/18  

1. gangsbehandling 435 Detaljregulering for Heradsbygda omsorgssenter  

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

 

Arbeidsmiljøutvalget 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/560-3   Arkiv: 443  

 

 

Vold og trusler i forbindelse med arbeidet 

 

Forslag til vedtak: 

 

Prosedyre for vold og trusler i forbindelse med arbeidet vedtas. 

 

 

 

Bakgrunn 

Vold og trusler er et alvorlig tema. 7,5 % av alle arbeidstakere i Norge blir utsatt for vold eller 

trusler hvert år. Det vil si ca. 200.000 personer. Det er en økning de siste årene av registrerte 

saker til Arbeidstilsynet.  

 

Fra 1.1.2017 gjelder nye regler om forebygging av vold og trusler på arbeidsplassen. 

I følge KS er vold og trusler er en arbeidsmiljøutfordring som kan få alvorlige konsekvenser. I 

kommunesektoren er helse- og sosialtjenestene spesielt utsatt, men også undervisnings-

sektoren har enkelte hendelser med vold og/eller trusler om vold. Da er det vanligvis barn og 

ungdom som rammes. 

 

I okt 2017 vedtok Rådmannen at en arbeidsgruppe nedsettes for å styrke internkontrollen med 

forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler i forbindelse med arbeidet.  

 

Effektmål:  

 Arbeidsgiver sørger for at risiko for vold og trusler om vold så langt som mulig fjernes eller 

reduseres 

 Skadevirkningene reduseres for de som rammes 

 

Beskrivelse av saken 

Arbeidsgruppens kartlegging i kommunen viser at det utøves vold og trusler i alle sektorene. 

Det har vært alvorlige hendelser i avdelinger som ikke inngår i nasjonalt, beskrevne 

risikogrupper. Politiet er en hyppig og viktig samarbeidspartner for mange av våre avdelinger. 

 



- 

Nye regler fra Arbeidstilsynet 1.1.2017 fordrer at kommunens ledere minimum årlig skal 

vurdere risiko for vold og trusler om vold i egen virksomhet, og gjennomgå egne systemer og 

rutiner i tråd med de nye bestemmelsene. Dette er et viktig og tidkrevende arbeid. Lederne 

trenger innføring eller repetisjon i bruk av risikoanalyse. Verneombudene vil her være en viktig 

samarbeidspartner og støttespiller for lederen og de ansatte. 

 

Ansvaret arbeidsgiver har for å forebygge at ansatte kan bli utsatt for vold og trusler om vold 

er ikke nytt. To tilsyn foretatt av arbeidstilsynet i 2017 viser at det foreligger en del gode 

rutiner i kommunen, men også at en del av dette viktige arbeidet gjenstår.  

 

Arbeidsmiljøloven slår fast at arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, 

trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre (aml. § 4-3). Det systematiske 

HMS-arbeidet innebærer blant annet at det arbeidsgiver skal kartlegge, risikovurdere, utarbeide 

planer og iverksette tiltak for å sikre at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, jf aml. § 3-1. 

Videre skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som 

kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon 

som er nødvendig, jf aml. § 3-2.   

 

I følge Arbeidstilsynet må hele virksomheten jobbe sammen for å få et godt arbeidsmiljø. 

Arbeidsgiver har ansvaret for å forebygge, håndtere og følge opp vold og trusler, men det er 

flere viktige roller i arbeidet. Ledere, verneombud og tillitsvalgte skal samarbeide i det 

systematiske helse-miljø- og sikkerhetsarbeidet. Dette krever felles møtearenaer. Kommunens 

MKS grupper kan være en slik møtearena. 
 

De nye reglene stiller blant annet krav om at virksomhetene skal kartlegge hvilken risiko det er 

for at arbeidstakerne kan bli utsette for vold eller trusler, og presiserer momenter det særlig 

skal tas hensyn til i risikovurderingen. Videre presiserer de nye bestemmelsene at 

arbeidstakerne får nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av vold- og 

trusselsituasjoner og at arbeidstakerne og deres tillitsvalgte får nødvendig informasjon.  

 

De nye bestemmelsene stiller krav til at arbeidsgiver skal sørge for at ansatte som blir utsatt for 

vold og trusler får nødvendig oppfølging i etterkant av hendelser.  

 

Det å ha beskrevne rutiner for hvem som skal foreta oppfølgingen av den ansatte er vesentlig. 

Bedriftshelsetjenesten kan her være en naturlig samarbeidspartner. 

 

Det er innhentet tilbud om opplæring fra eksterne leverandører. Rutinen skal implementeres 

som del av dette opplæringsarbeidet. Implementeringsplanen vil inneholde oversikt over 

kursaktiviteter, innhold, gjennomføring, målgrupper. Aktivitetene vil evalueres. 

Opplæring av ledere i risikovurdering av vold og trusler på egen arbeidsplass vil være en viktig 

del av arbeidet. Implementering av rutine for netthets vil også inngå i arbeidet. 



- 

Verneombudene vil få en aktiv rolle i implementering og realisering av dette arbeidet.  

Bedriftshelsetjenestens medvirkning blir også en viktig del av arbeidet. 

 

AMU vil inneha en viktig rolle ved å ha det overordnede ansvar for å følge med på avvik og 

påse at kommunens rutiner følges samt samarbeide med Bedriftshelsetjenesten. 

 

Juridiske forhold  

 Arbeidsmiljøloven §4-3 

 Forskrift om systematisk helse-miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 

 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning  

 Arbeidstilsynets publikasjon nr. 597 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

I mars 2018 vedtok Kommunestyret rutine for netthets i Ringerike kommune. Rutinen for 

netthets vil implementeres med rutine for vold og trusler.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er svært fornøyd med at det er utarbeidet en overordnet prosedyre for vold og 

trusler. De nye prosedyrene skal sikre at ansatte som utsettes for vold og trusler gjennom 

arbeidet blir ivaretatt på en god måte. Videre er det viktig med et forebyggende arbeid slik at 

hendelser i størst mulig grad unngås.  

 

Rådmannen mener det er sentralt i videre arbeid at de nye prosedyrene implementeres i tråd 

med anbefalingene til arbeidsgruppen og de nye bestemmelsene.  

 

Vedlegg 

Prosedyre for forebygging, håndtering og oppfølging ved vold og trusler.  

 

 

Ringerike kommune, 09.04.2018 

 

Tore Isaksen 

rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Astrid Lundesgaard 
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ProsedyreForebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler mot ansatte

Formål
Rutinen skal så langt det er mulig f orebygge vold og trusler . Rutinen skal også være et hjelpemiddel
for leder, verneombud og ansatt i håndtering og oppfølging av hendelser hvis volds og trusler
forekommer.

Grunnlag
 Arbeidsmiljøloven § 4 - 3 (lovdata.no)
 Arbeidsmiljøforskriftene:

o Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
o Arbeidsplassforskriften
o Forskrift om utførelse av arbeid

 Straffeloven
 Arbeidstilsynet

Beskrivelse
Forebygging av vold og trusler
Det skal foretas regelmessig og systematiske kartlegginger av farer knyttet til hvor og i hvilke typer
arbeidssituasjoner arbeidstakerne kan bli utsatt for vold og trusler. Risiko ved farene skal vurderes
opp mot sannsynlighet for å bli utsatt for vold og trusler samt hvilke konsekvenser det kan få.
Det skal utarbeides en handlings plan og tiltak ene skal prioriteres og iverksette for å redusere
risikoen. Arbeidet skal følges opp og evalueres. Leder har ansvaret og arbeidet gjøres sammen med
verneombudet og medarbeiderne involveres.
Link til s jekkliste nr. 1 : Organisatoriske t iltak for å forebygge vold og trusler og eksempler på fysiske
tiltak

Ansvar - myndighet
Rådmannens ansvar - og oppgaver
Rådmannen har det overordnede ansvaret som kommunen har som arbeidsgiver når det gjelder de
ansattes psykososiale arbeidsmiljø . Rådmannen skal sørge for at det finnes gjeldene prosedyrer og at
det er nødvendig kontroll på området. Rådmannen har besluttet at det skal være nulltoleranse for
vold og trusler i komm unen.

Kommunalsjefens – ansvar - og oppgaver
Skal sikre at alle ledere og ansatte er kjent med og følger kommunens gjeldende rutiner for
forebygging, oppfølging og ivaretagelse.

Enhetslederen i samarbeide med egne avdelingsledere. Ansvar - og oppgaver
 S ikre at det foretas risikovurdering av arbeidssituasjoner og at det utarbeides handlingsplaner

som følges og evalueres.
 S ørge for at alle egne ledere og ansatte får tilstrekkelig opplæring om hvordan man skal

forebygge og trekke seg ut av situasjoner hvis hendelser med vold og trusler oppstår.

Den lederen i hierarkiet som står medarbeideren nærmest ved en hendelse skal sørge for at :
 Saken håndteres umiddelbart.
 Ivareta både omsorgsplikt en og aktivitetsplikt en .
 Sørge for rapportering og dokumentasjon.
Link til sjekkliste nr. 2: Arbeidsgivers plikter ved vold og trusler
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Verneombudets ansvar - og oppgaver
Verneombudet er arbeidstakernes representant i arbeidsmiljøsaker. Når det gjelder vold og trusler er
det viktig at verneombud i samarbeid med leder jobber aktivt med forebygging, deltar i
risikovurdering og bistår leder med oppfølging av den ansatte etter en hendelse. Verneombudet skal
gjøres kjent med alle hendelser angående vold og trusler allerede første virkedag etter hendelsen.

Medarbeideren
Me darbeideren skal gjøre seg kjent med kommunens gjeldende rutiner. M edarbeidere i kommunen
skal få tilstrekkelig opplæring i forebygging og håndtering av vold - og trusselsituasjoner og i bruk av
eventuelt sikkerhetsutstyr ved eget arbeidssted.
Den som blir utsatt for vold og trusler
Link til sjekkliste nr. 3: D en /de som blir utsatt for vold eller trusler
Link til sjekkliste nr. 4: D en/de som blir utsatt for trusler
Link til sjekkliste nr. 5: Den/de som blir utsatt for trusler over telefon eller i ekspedisjonen

Økonomiske forhold
Personlige klær og utstyr som blir ødelagt vil som hovedregel bli erstattet av arbeidsgiver.
U tgifter til eventuell legebehandling dekkes av arbeidsgiver .

Anmeldelse
Kommunen skal vurdere politianmeldelse/ sende inn påtalebegjæring dersom Straffelovens
§§ 271,272 ( kroppskrenkelse ), 273, 274 ( kroppsskade ) og /eller §§1 55 (vold eller trusler mot offentlig
tjenestemann ) brytes . Det er et særskilt vern for enkelte yrkesgrupper, det gjelder helsepersonell,
persontran sport og personer som har ansvar for opplæring i grunnskole, jfr Straffeloven §§265 og
286.

Kvalitetsmål
Ansatte i Ringerike kommune skal så langt det er mulig ha en hverdag hvor de ikke opplever å bli
utsatt for vold eller trusler. Dersom det likevel op pstår situasjoner skal den ansatte umiddelbart
ivaretas og følges opp av arbeidsgiver etter gjeldende rutine.

Evaluering
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SJEKKLISTE nr. 1:
Organisatoriske tiltak for å forebygge vold og trusler
 Sørge for tilstrekkelig med arenaer for erfaringsutveksling og organisatorisk læring.
 Legge til rette for et godt ytringsklima på arbeidsplassen med aksept for individuelle forskjeller

i reaksjonsmåter.
 Jevnlige risikovurderinger.
 Informasjon om risikoforhold.
 Opplæring og kompetanse.
 Rutiner fo r varsling og rapportering av hendelser.
 Et fungerende avvikssystem, samt bruke avvikene i risikovurderingen (vurdering av

sannsynlighet).
 Beredskapsplaner som dekker relevante hendelser iht vold og trusler på arbeidsplassen.

Eksempler på fysiske tiltak
 Fjerning av farlige gjenstander.
 Rømningsveier.
 Tilpasning av innredning av lokalet slik at man lett kan komme seg ut.
 Mulighet for innsyn slik at andre kolleger kan følge med.
 Sikkerhetssystemer - alarm, videoovervåkning, overfallsalarm.
 Interntelefon.
 Adga ngsbegrensning /låserutiner .

SJEKKLISTE nr. 2 :
Arbeidsgivers plikter ved vold og trusler
(gjelder også hvis truslene kommer via telefon, sms, e - post eller pr. brev ).
 Vurdere om legehjelp er nødvendig. Hvis leder ikke er på jobb, må dette vurderes av de som er

på jobb sammen med den skadde.
 A lvorlighetsgraden vurderes for evt. melding til overordnet leder.
 F ørste samtale med arbeidstaker: Vis omsorg og nærvær.
 Vurder e behovet for å kontakte pårørende i samråd med vedkommende.
 Klarlegg e med vedkommende om det er noe vi kan hjelpe til med i dag/ de første dagene.
 Vurder e behov for ytterligere faglig oppfølging eller ekst ern bistand fra bedriftshelsetjenesten.
 Sette av tid til ytterligere samt ale med den som har vært utsatt.
 Eventuelt vurder e tilpassing av arbeidsoppgaver den første tiden etter hendelsen.
 Orientere verneombud om hendelsen første virkedag.
 Vurder e behovet for et informasjonsmøte med de andre ansatte/debrifing.
 Beskytt e arbeidstakerne mot media og tredjeperson.

Rapportering og dokumentasjon
 Ta vare på eventuelle vitner til hendelsen.
 Hendelsen registreres i avvikssystemet.
 Eventuell personskade skal registreres.
 Lederen oppretter en sak i ESA. Møter og saksgangen må dokumenteres. All informasjon om

hva som gjøres/oppfølgingstiltak og referat fra møter må nedtegnes skriftlig og vedlegges
saken. Saker av denne typen er taushetsbelagte, jf. Offentlighetsloven §13 og
Forvaltningsloven §13 (lovdata.no).

 Vurder e anmeldelse til politiet etter dialog med enhetsleder eller kommun eadvokatkontoret .
Det presiseres at ikke alle saker nødvendigvis skal anmeldes. Anmeldelse må vurderes i hvert
enkelt tilfelle, men terskelen for anmeldelse er lav. Dersom kommunen ønsker å levere
anmeldelse/påtalebegjæring, så er det enhetsleder som gjør dette.

 Arbeidstilsynet skal varsles ved alvorlige ulykker . Beskrives - link
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 Skademeldingsskjema skal sendes til kommunenes forsikringsselskap Beskrives - link

SJEKKLISTE nr. 3 :
Den /de som blir utsatt for vold eller trusler
 Forsøk og lese signaler. * Vurder om situasjonen innebærer risiko.
 Benytt konfliktdempende kommunikasjon. *
 Hvis du er alene, trekk deg umiddelbart ut av situasjonen og tilkall hjelp fra kolleger hvis mulig.
 Vurder om politiet skal kontaktes for å forhindre ytterligere vold.
 Det må vurderes om annet tilstedeværende personale skal ta hånd om den som utøver vold

eller truslene hvis mulig.
 Vurder om d et er nødvendig å stenge virksomheten /dørene .
 Sikre bevis, se sjekkliste 5.
 Varsle nærmeste leder om hendelsen.

*Læres på kommunens kurs

S JEKKLISTE nr. 4 :
Den/de som blir utsatt for trusler
 Hvis du er alene, trekk deg umiddelbart ut av situasjonen.
 Det må vurderes om annet personale skal ta hånd om den som avgir truslene.
 Vurder om det er nødvendig å kontakte politiet for å forhindre ska de.
 Hvis truslene ikke gjelder deg selv , må den/de det gjelder varsles umiddelbart.
 Vurder om det er nødvendig å stenge virksomheten /dørene .
 Varsle nærmeste leder om hendelsen.

SJEKKLISTE nr. 5 :
Den/de som blir utsatt for trusler over telefon eller i ekspedisjonen
 Hold forbindelsen – ikke legg på
 Hvor er trussel utøver_________________________________
 Når vil trusselen være her______________________________
 Hva slags trussel er det________________________________
 Hvorfor gjør du dette __ _________________________
 H vis du ser trussel utøver: H vordan ser trussel utøver ut _ ___________________________

Nøyaktig ordlyd av trusselen______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Dato: __________ Kl.: __________ Telefonnummer: _________________________
Hvilke telefon mottok du samtalen på? ___________________________________
Din vurdering:
Melders kjønn: _____________ Alder: ______ Språk: ________________________
Melders stemme: ____________________________________________________
____________________________________________ (sint, rolig, sakte, svak osv)
Beruset? ________ Noe kjent med stemmen? _________ _____
Bakgrunns lyder___________________________ (gatelyd, motor, maskiner, stemmer, musikk
osv.)
Hvem rapporterte du videre til? ____________________________________________
Dato: _ _____________ Kl.: _ ______________
Rapportskrivers navn: __________________ _____



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
Arkivsaksnr.: 17/2958-15   Arkiv: PLN 435  

 

435 Detaljregulering for Heradsbygda omsorgssenter – 

1. gangsbehandling. 
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for 0605_435 Heradsbygda omsorgssenter sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 

og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold 

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende planer som overlappes av ny plan. 

Dette gjelder reguleringsplaner 0605_42 - Heradsbygda, vedtatt 22.02.1962, og 

0605_222 - Gang/syk.v/Heradsbygdveien, Ikrafttredelsesdato: 27.10.1994. 

 

 

 

 

Sammendrag 
Etter bestilling fra Ringerike kommune v/Helse og omsorg har Ringerike kommune 

v/Utbyggingsenheten tatt initiativ til å starte opp en detaljreguleringsplan for Heradsbygda 

omsorgssenter. 

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av nye Heradsbygda omsorgssenter 
som skal bestå av omsorgsboliger, dagaktivitetssenter og base for hjemmetjeneste.  

Tomten (gnr/bnr 54/4) har i mange år vært brukt til helseinstitusjon – Norderhovhjemmet og 

har blitt benyttet som aldershjem, dagsenter og base for hjemmepleie.  Bygget var av dårlig 

forfatning, og er nå revet. 

Det ble gjennomført en rekke mulighetsstudier med arkitekter og referansegrupper høst 

2015, vår 2016, februar 2017 og mars 2018 med den hensikt å finne ut mest fornuftig 

løsning med tilhørende kostnadskalkyler som skal danne grunnlaget både for videre 

planarbeid og detaljprosjektering. 

 

Arbeid med denne planen går parallelt og utføres i samarbeid med prosjekteringsarbeidet. 



 

 

Bakgrunn, tidligere behandlinger og vedtak 

 

I handlingsprogrammet til Ringerike kommune for 2018- 2021 s.15 er det avsatt midler til 

utbygging av etablering av nytt omsorgssenter på Heradsbygda. 

 

Kommunestyret vedtok 06.04.2017 at planlegging og bygging av nye omsorgsboliger basert 

på mulighetsstudien skulle startes opp (vedlegg). Sak: 41/17 Saksprotokoll - 10006 

Heradsbygda omsorgssenter mulighetsstudie  

 

Vedtak i Kommunestyret: Kommunestyret vedtar planlegging og bygging av nye 

omsorgsboliger i henhold til planer som er fremkommet i mulighetsstudie. Kostnadsrammen 

er kalkulert til 330 MNOK som må indeksreguleres frem til en ferdigstillelse. Senteret kan 

tidligst stå ferdig vinteren/våren 2020. Prosjektet må fullfinansieres av kommunen. 

Husbanken vil kunne gi tilskudd på inntil 96,2 MNOK. 

 

Planoppstart ble varslet av administrasjonen på delegert grunnlag. Dette ble kunngjort i 

avisen den 12.09.2017 og oversendt naboer, eksterne myndigheter med innsigelsesrett og 

andre som kunne ha interesse i saken til uttalelse.  

 

Det gamle Norderhovhjemmet var av dårlig forfatning og ble revet vinteren 2017. Tillatelse 

til riving av 18.10.2017. Delegasjonssak nr: 596/17. (vedlegg). 

 

Det skal bygges et helt nytt og moderne senter etter dagens standard. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon  

 

Det regulerte området ligger sentralt i Heradsbygda på Heradsbygdveien 20, langs FV174. 

Planområdet består av tomten (gnr/bnr 54/4) og tilhørende deler av vegarealer. Eiendommen 

er på 8568 kvm.  

Tomten (gnr/bnr 54/4) har i mange år vært brukt til helseinstitusjon – Norderhovhjemmet og 

har blitt benyttet som aldershjem, dagsenter og base for hjemmepleie. Per i dag er det ingen 

bebyggelse på eiendommen annet enn lysthuset i den gamle hagen. 

 

Funksjoner  

Heradsbygda omsorgssenter skal bestå av omsorgsboliger, dagaktivitetssenter, base for 

hjemmetjeneste og kjellerparkering.  

Det planlegges 64 omsorgsboliger (leiligheter) i senteret, tilpasset demens, men tilrettelagt for 

alle som faller under ordningen.  

Dagaktivitetssenter kan benyttes av beboere, men skal benyttes til hjemmeboende med vedtak til 

dagopphold. (jamfør ordninger hos Helse og omsorg) og dimensjonert til maksimalt 20 

samtidigbrukere. Er beregnet for hjemmeboende demente og spesielt yngre demente. Dette 

utløser ikke parkeringsbehov. 

Base for hjemmetjeneste består av 85 årsverk og flere ansatte. Det er 45 personer på dagvakt, 15 

på kveldsvakt og 2 på nattjeneste. Hjemmetjenesten betjener hele Hønefoss og omegn. Base skal 

ha 45 tjenestebiler som skal tildeles faste parkeringsplasser i kjelleren. Resten av tilgjengelige 

parkeringsplasser er forbeholdt besøkende til omsorgssenteret.  



 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra utførende konsulent Søndergaard Rickfelt AS v/Stine Nyheim 

Folseraas.   

Planforslaget som foreligger til behandling er merket 1. gangsbehandling, og består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse med ROS-analyse.  

 

Det er utført en rekke nødvendige utredninger både etter bestilling fra planmyndigheten og 

som ordinært arbeid på prosjekteringsnivå. Relevante dokumenter fra prosjektering er 

vedlagt.  

 

Plantype 

Planen fremmes som en offentlig detaljreguleringsplan. Helse og omsorg i Ringerike 

kommune v/Utbygging er forslagstiller. Søndergaard Rickfelt AS er plankonsulent.  

 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. En mindre del av planområdet er i dag regulert i 

reguleringsplan 0605_42 – Heradsbygda og reguleringsplan 0605_222 - 

Gang/syk.v/Heradsbygdveien. 

Det finnes en ikke vedtatt reguleringsplan 58- Heradsbygda reguleringsplan for felt 1. Denne 

var førende for området for byggesaksbehandling over lengere tid (vedlegg).  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 54/4-tomten, 2174/1/0 – tilhørende areal for 

Fylkesveg 174 (VEIEN-HEGGEN). 

 

 

Uttalelser til planoppstart 

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

planarbeidet til berørte parter i brev 01.09.2017 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 

12.09.2017, samt på kommunens nettsider. Høringsfristen ble satt til 09.10.2017. Det kom 

inn totalt 7 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

- Statens vegvesen, 28.09.2017  

- Mary Kjekshus, 08.09.2017 

- Buskerud Fylkeskommune – uttalelsen om kulturminner, 09.10.2017 

- Brakar AS, 09.10.2017 

- Bane Nor, 03.10.2017 

- Lars Sandnes, 02.10.2017 

- Fylkesmannen i Buskerud, 02.10.2017 

 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg Vurdering av uttalelser.  De 

fleste av merknadene er forsøkt innarbeidet i planforslaget som nå foreligger. De 

overordnede samfunnsmessige hensyn har måttet gå foran private hensyn i stor grad, men 

visse justeringer er foretatt for å imøtekomme merknadene. 

Hovedtrekkene i uttalelsene fra naboer er referert og kommentert under.  

 

Uttalelse fra Lars Sandnes, 02.10.2017 



 

Kort oppsummering 

Lars Sandnes tar opp 2 viktige punkter: 

1. Den nye bebyggelsens avstand fra grensen mot dem – 4 meters avstand til felles 

grense mot en 3 etasjes boligblokk føles ubehagelig nært. Blokken vil avvike svært i 

karakter fra øvrig boligmasse, og bør planlegges med luft rundt seg. Det henstilles til 

at planlegger ser dette, og etterlyser eget hus i vedlagte modell til varselet. Å legge 

bebyggelse med såpass forskjell i høyde så tett opptil hverandre kan også by på andre 

utfordringer, som røyk fra skorsteinspiper som vil komme så nær som 15 meter. Det 

er ikke vanskelig å skjønne at dette kan by på problemer, siden røyk ikke alltid stiger 

rett opp. De anmoder kommunen om å trekke senteret noe unna deres felles grense, 

alternativt å redusere høyden med én etasje på fasaden mot vest. Man vil vinne på 

estetikk og også forebygge fremtidige konfliktområder. 

2. Overflatevann – slik vintrene har blitt på Ringerike de siste årene, har undertegnede 

opplevd plutselige og betydelige temperatursvingninger. Dette kan medføre 

snøsmelting og avrenning på frossen mark. De har et stort jorde overfor seg og er 

avhengige av å få smeltevannet unna. I dag renner dette fra deres gårdsplass mot øst 

og videre nedover langs det felles gjerdet med Norderhovhjemmet. Dette er den 

eneste veien vannet kan slippe unna, slik topografien er. I forbindelse med bygging 

av omsorgssenteret henstiller de kommunen om ikke å endre terrenget på en slik 

måte at avrenning av overflatevann fra gårdsplassen vanskeliggjøres. 

 

Kommentar fra kommunen: 

Naboens interesser ble forsøkt  ivaretatt etter innkommende innspill. Dette gjelder 

avstand til nabogrense, som ble forsøkt gjort større enn i tidligere mulighetsstudien. 

Avstanden til eiendommen til Lars Sandnes er økt til 6,25 meter. Prosjektet ser 

fortsatt på mulighetene for å utforme bygningskroppen slik at det blir lengst mulig 

avstand fra nabogrenser. Forhold til estetikk ivaretas jamfør § 1.1.2 i 

reguleringsplanbestemmelser. Forhold til høy sannsynlighet til røykutfordringen 

ivaretas jamfør §1.4 (luftinntak plasseres tilbaketrukket fra nord-vestlig fasade).  

Overvannsproblematikken blir ivaretatt fullt ut av parallelt med planarbeid pågående 

prosjekt for omsorgssenter, jamfør § 1.5 i reguleringsplanbestemmelser. 

I skisseprosjekteringen ble det gjort tiltak for å begrense innsynsmulighetene mot 

naboens eiendom ved å plassere leilighetsvinduer på motsatt vegg.   

 

 

Uttalelse fra Mary Kjekshus, 08.09.2017 

Kort oppsummering. 

Mary Kjekshus lurer på følgende: 

Hva skjer med strømforsyning i trafo i bygget som skal rives? 

Vannforsyningen til 55/5 må ivaretas. 

Trærne rundt paviljongen bevares. 

Legekontor og apotek aktuelt? 

 

Kommentar fra kommunen: 



Ringerikets kraft er en viktig part av både plan-, prosjekterings- og anleggsprosessen 

og skal sørge for at strømforsyning i nabolaget ivaretas. Ny trafokiosk blir etablert 

ifølge plankart og jamfør §4.2 i planbestemmelsene.  

Vannforsyningen til nabolaget blir ivaretatt i henhold til gjeldende 

kommunaltekniske norm, jamfør §5.1 i bestemmelsene. 

Det er usikkert på nåværende tidspunkt om prosjektet kan bevare alle trærne rundt 

paviljongen. Allergifremkallende arter må vurderes fjernet. Jamfør §0.6 i 

bestemmelsene.  

Planleggingsarbeid har vurdert samlokaliseringen av tilleggsytelser som legekontor 

og apotek, og konkludert med at det dessverre ikke er aktuelt i bygningen.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Planen er i tråd med gjeldende kommuneplanens samfunnsdel. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til Offentlig bygning-

nåværende.   

 

Kommunedelplan for gående og syklende viser at hovedtrasé 4 går forbi planområdet. 

Målsetningen for Kommunedelplan for gående og syklende å legge til rette for at flere kan 

gå og sykle til arbeid og dagliglivets gjøremål.  

 

Juridiske forhold  

Denne saken innebærer en avgjørelse av om planforslaget skal sendes på høring og legges ut 

til offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken legges fram for hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for 

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

var-prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

www.artsdatabanken.no viser registrering av gulspurv i 2009, i et tre som står på grensa til 

naboeiendommen. Gulspurven er registrert på den globale rødlista i 2016, merket LC. 

Prosjektet skal forsøke å ivareta det treet.  

 

Jordlova 

Planforslaget medfører ikke en omdisponering av dyrka eller dyrkbart areal. 

 

 

Økonomiske forhold 

Prosjektet skal fullfinansieres av Ringerike kommune. Husbanken vil kunne gi tilskudd til 

anleggs - og byggekostnader i henhold til tilskuddssatser til denne type prosjekter (det året 



man søker).  I dette tilfellet blir tilskuddet betydelig større hvis byggetillatelse søkes i 2018, 

da Husbanken har vedtatt nye regler for tilskuddsordning, som det er opplyst per dagens 

dato. I praksis betyr det at kommunen tar på seg alle utgiftene først, men ettersom alle 

kravene for tilskuddsregler i Husbanken blir oppfylt, vil kommune få en del av midlene 

tilbake i form av tilskudd. 

 

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

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Prosjektet har jobbet mye med å legge til rette for maksimalt antall parkeringsplasser. Det 

ble utarbeidet trafikkanalyse som har vurdert blant annet parkeringsmulighetene og 

adkomstløsningen, vedlegg. Planarbeid konkluderer at av hensyn til bo- og området kvalitet 

kan parkeringsplassene anlegges kun i kjellerparkering, dvs. at antall parkeringsplasser er 

bundet til kjellerens geometri og tilgjengelige midler til gjennomføring av prosjektet. 

Prosjektet klarer å løse parkeringsbehov til senterets funksjoner som helhet, men klarer ikke 

å løse parkering til alle ansatte.  

  

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Dette er et transformasjonsprosjekt som skal bidra positivt til områdeutvikling og gjennom 

samlokalisering av funksjonene skal gi gode effekter av sambruk og rasjonell drift, samt bidra 

til en god møteplass for eldre og pårørende. Planen kan gi positive ringvirkninger også fordi 

det i nærområdet ligger eksisterende eldreboliger som vil kunne nyte godt av funksjonene i et 

nytt omsorgssenter. I sum medfører dette en god utnyttelse av tomten.  

Samtidig, på grunn av stor tomteutnyttelse, er handlingsrommet for både uterom og 

byggutforming svært liten. 

 

Omsorgssenteret blir liggende mitt i et villaområde. Det betyr at senteret vil skille seg ut fra 

omkringliggende bebyggelse, men slik har det vært i 50-60 år.  Prosjektet prøver fortsatt å se 

mulighetene til å krympe bygget samtidig som det ikke skal gå på prosjektets kvalitet. 

Prosjektet ser også på muligheten til å gå noe ned på høyden. Realiteten er at med de 

funksjonene som bygget skal ha er det ikke mulig å gå vesentlig ned på høyden eller å øke 

betydelig avstander til nabogrenser.   
 

Parkering 

Det ble forsøkt å finne en løsning for flere parkeringsplasser, men på grunn av begrenset 

areal og midler klarer prosjektet å realisere 60 parkeringsplasser, inkludert  HC parkeringer. 

Det er gode kollektivforbindelser og sammenhengende gang- og sykkelveinett i området, 

som bidrar til at det ikke anses som problematisk å komme fram til anlegget ved å benytte 

busstilbud og vegforbindelser for myke trafikanter. Beregnet parkeringsbehov innbefattet 

parkering til ansatte er 121. Det har blitt gjort en vurdering av hvilke konsekvenser planlagt 

parkeringsdekning vil føre med seg.  

 

 

 

 

Infrastruktur 



Vann og avløp, felles atkomst vei til Ve terrasse, offentlig veiforbindelse, tilrettelegging for 

gående og syklende, parkering og adkomst er temaer som er hensynstatt i planarbeidet og 

tilstrekkelig ivaretatt gjennom Planbestemmelsene, vedlegg. 

Planområdet ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme.  

Planen bidrar til bedring av trafikkmessige forhold ved å kutte ut en inn- og utkjørsel fra 

F174 Heradsbygdaveien. Det planlegges kun en inn- og utkjørsel som adkomstløsning for 

både senteret og Ve terrasse. Det forventes en økning i ÅDT på 400 i forhold til tidligere 

situasjon med Norderhovhjemmet, men trafikkmessige konsekvensene av det blir ivaretatt 

av plan- og prosjektarbeidet.  

 

Lekeplasser 

Det var ikke tenkt å etablere lekeplass, men dersom behov skulle oppstå er det muligheter til 

en lekekrok på området. 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning. Likevel er en rekke temaer belyst og gjort 

rede for i planbeskrivelsen. Rådmannen anser derfor at utredningsplikten er oppfylt. De 

risikoene som er påpekt gjennom ROS-analysen er ikke overhengende store. De foreslåtte 

avbøtende tiltakene vil medføre at risikonivået holdes uendret eller reduseres i forhold til 

dagens situasjon.  

 

Prosjektering av overvannsløsninger og geotekniske beregninger i forhold til byggetyngde 

og områdestabilitet foregår parallelt med planarbeidet. 

 

 

Samlet vurdering 

 

Rådmannen er positiv til at Norderhovhjemmet blir «transformert» til et helt nytt og 

moderne omsorgssenter etter dagens standard som vil kunne samlokalisere flere funksjoner - 
omsorgsboliger, dagaktivitetssenter og base for hjemmetjeneste. Det at flere funksjoner kan 

samles i ett senter gir gode effekter av sambruk og rasjonell drift.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn. Rådmannen avventer for øvrig innspill til 

planforslaget ved offentlig ettersyn. 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. ROS-analyse  

6. Situasjonstegning foreløpig 

7. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer   

8. Uttalelser til oppstart av planarbeidet: 

Statens vegvesen, 28.09.2017  

Mary Kjekshus, 08.09.2017 

Buskerud Fylkeskommune – uttalelsen om kulturminner, 09.10.2017 

Brakar AS, 09.10.2017 



Bane Nor, 03.10.2017 

Lars Sandnes, 02.10.2017 

Fylkesmannen i Buskerud, 02.10.2017 

9. 58 - Regplan Heradsbygda 1 - ikke vedtatt 

10. Saksframlegg 10006 Heradsbygda omsorgssenter mulighetsstudie 

11. Saksprotokoll - 10006 Heradsbygda omsorgssenter mulighetsstudie. Vedtak i 

Kommunestyret 

12. 2017_0220 Mulighetsstudie (Under revidering. Ny kommer i mai 2018) 

13. Trafikkanalyse Heradsbygda omsorgssenter 

14. Støyrapport Heradsbygda omsorgssenter 

15. RAPPORT GRUNNUNDERSØKELSER Heradsbygda omsorgssenter 

16. Laboratorieundersøkelser Heradsbygda omsorgssenter 

17. Tillatelse til riving av Norderhovhjemmet 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.04.2018 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Knut Kjennerud 

Saksbehandler: Olena Alizi 
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER  

0605_435 Detaljregulering for Heradsbygda omsorgssenter 
 

Utarbeidet av Ringerike kommune / Søndergaard Rickfelt AS 23.03.18 

Sist revidert 19.04.18 

 

1.gangs behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.05.2018, sak SAKNR 

Høring og offentlig ettersyn DATO - DATO. 

2.gangs behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning DATO, sak SAKNR 

2. gangsbehandling i formannskapet  DATO, sak SAKNR 

Vedtak i kommunestyret DATO, sak SAKNR 

 

 

Endringsliste: 

Nr  endring  dato  sign 

01    

    

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til 

informasjon om planendringer, både ordinære og mindre endringer. 

Reguleringsformål 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 

 

Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12-5: 

          Feltnavn 

1. Bebyggelse og anlegg,   

Institusjon        o_BIN 

Energianlegg – trafo       o_BE 

 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,   

Kjøreveg        o_SKV 

Fortau         o_SF 

Annen veggrunn – tekniske anlegg, offentlig    o_SVT 

Annen veggrunn – tekniske anlegg, felles    f_SVT 

 

3. Støysone   

Støysone, gul ihht T-1442      H220 
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FORMÅLSBESTEMMELSER FOR DET ENKELTE FORMÅL MED 

UNDERFORMÅL 
 

§ 0. Fellesbestemmelser 
 

0.1 Utnyttingsgrad 

Utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (%BYA) og skal maksimalt være som angitt 

på plankartet. 

 

0.2 Byggegrenser 

Byggegrenser er vist på plankartet. Der byggegrense ikke er vist, gjelder formålsgrense som 

byggegrense. Garasjer tillates plassert inntil 1,0 m fra nabogrense. 

 

0.3 Utforming, plassering og høyde på gjerde 

Det er tillatt å oppføre gjerde. Gjerde skal ikke være til hinder for sikt i utkjørsler og vegkryss. Gjerde 

skal plasseres i nabogrense og kan utenom frisiktsonene ha en høyde på inntil 1,0 m. I frisiktsone som er 

vist på plankartet, samt i øvrige kryss og i utkjørsler, kan gjerde ha høyde inntil 0,5 m. 

 

0.4 Parkeringsdekning 

Gjeldende parkeringsbestemmelser i Ringerike kommune skal være førende for parkeringsdekning. 

Det skal etableres parkeringsplasser både for bil og sykkel.  

 

Minimum 4 av parkeringsplassene for bil skal utformes for funksjonshemmede (HC). HC-plassene skal 

ha god tilgjengelighet til heis og ha bredde 4,5 m og lengde 6 m. 

 

Maksimalt antall parkeringsplasser for anlegget: 70 

 

0.5 Radon 

Det skal gjennomføres bygningsmessige tiltak for å redusere inntrenging av radongass i samtlige boliger 

- såfremt det ikke for den enkelte tomt er gjennomført radonundersøkelser av byggegrunnen som 

dokumenterer at dette ikke er nødvendig. 

 

0.6 Universell utforming 

Innenfor planområdet skal universell utforming sikres, slik at alle grupper får god tilgjengelighet til så 

vel inne- som utearealer. Tiltak som gir god tilgjengelighet skal integreres i utformingen av inne- og 

uteområder på en slik måte at de naturlig benyttes av alle. Eventuelle usikre områder må sikres.  

Eventuelle avvik skal dokumenteres jamfør krav til dokumentasjon i § 4.2. 

 

Ved nyplanting skal det plantes vekster uten pollenutslipp. Eksempelvis skal ikke Bjørk, or, hassel og 

selje – arter benyttes.  

 

0.7 Kulturminner 

Dersom det fremkommer automatisk fredete kulturminner i forbindelse med anleggsarbeid eller annen 

Virksomhet i planområdet, må arbeidet straks stanses og fylkeskommunen varsles, jfr. Lov om 

kulturminner § 8, 2. ledd. 

 

0.8 Energiforbruk og –forsyning. 

Bebyggelsen skal utformes slik at kravene i teknisk forskrift tilfredsstilles.  

Innenfor planområdet skal Ringerike kommunes gjeldende krav, vedrørende tilkobling til fjernvarme for 

nye bygg, følges.  
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§ 1. Bebyggelse og anlegg  
 

§ 1.1 Bebyggelse og anlegg – Institusjon o_BIN 

 

1. Formål (jf. pbl. § 12-7, pkt. 2) 
Innenfor området kan det bygges sykehjems- eller omsorgsinstitusjon og/eller omsorgsboliger med 

tilhørende infrastruktur, anlegg og uteoppholdsarealer. Samt plass for renovasjonsløsning. Evt. 

renovasjonsdunker skal være skjermet inn for en ramme eller innendørs slik at fremtrer på en ryddig 

måte.  

       

2. Utforming og materialbruk (jf. pbl. § 12-7, pkt. 4) 
Byggets utforming skal gjenspeile vår tids arkitektoniske formspråk og tilpasses strøkets karakter. Med 

tilpasning menes at materialbruk, detaljer og farger skal harmonisere med bebyggelse i området.  

 

Funksjonskravene ivaretas gjennom veiledere og forskrifter for denne type anlegg. 

 

Vindforhold må hensyntas i detaljprosjektering av anlegget, spesielt med hensyn på uteoppholdsareal. 

 

 

3. Utnyttingsgrad og minste uteoppholdsareal (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
Utnyttelsesgrad maks BYA = 75%. 

 

Uteoppholdsareal (MUA) 

Arealer som kan regnes inn i krav til MUA kan ikke være brattere enn 1:3 og skal ha dokumentert gode 

solforhold. Et skal være sol på 50% av arealene kl.15.00 ved vår- og høstjevndøgn.  

MUA settes til minimum 10 kvm per boenhet, og skal opparbeides jamfør Husbankens anbefalinger.  

 

Uteområdene skal opparbeides som ett eller flere fellesarealer. Takterrasser og overbygde terrasser 

tillates medregnet som uteoppholdsareal. 

 

Uteoppholdsareal mot Heradsbygdveien skal gis en parkmessig utforming, med egnet beplantning, 

deriblant trær. 

 

4. Høyde (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
Maks gesimshøyde settes til kote 166 moh. Ved skråtak settes maks kote på møne til kote 166 moh. 

 

Tekniske installasjoner og luftinntak tillates over maks høyde, men skal plasseres tilbaketrukket fra 

gesims. 

 

5. Lokal overvannshåndtering (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
 

Overvann skal håndteres lokalt på eiendommen. 

 

6. Gang- og sykkeltrafikk (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
 

Areal for gående og syklende samt sykkeloppstillingsplasser til senteret løses på området.  

 

Areal for gående og syklende skal koble sammen med inngangsparti, o_SF1 og krysningspunkt til 

kollektivholdeplass i en helhetlig løsning. 

 

§ 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
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Innenfor frisiktlinjene skal det være fri sikt i en høyde av 0,5m over tilstøtende vegers planum. 

Vannforsyningen til nabolaget blir ivaretatt i henhold til enhver tids gjeldende kommunaltekniske norm. 

 
§ 2.1 Kjøreveg f_SKV, fortau o_SF og o_SVT 

 

1. Funksjon 

Samferdselsanleggene skal betjene eiendommene gnr/bnr 54/4 (Ve terrasse borettslag c/o Ringbo BBL) 

og 54/89.  

 

2. Opparbeiding 

Utforming av veier og fortau skal følge kommunalteknisk norm og krav i Statens Vegvesens håndbok. 

 

Krysset mellom f_SKV1 og o_SKV2 opparbeides ihht krav fra Statens vegvesen i håndbok N100. 

 

o_SKV4 utformes med overkjørbar rundkjøringsareal, med inn- og utkjøring for persontrafikk, i tråd 

med prinsippene med illustrasjon av trafikkløsning i illustrasjonsplan fra Norconsult, datert 19.03.18.  

 

Det skal sette lysstolper på en måte at det ikke blir skjemmende for beboere og naboer. Plassering av 

lysstolpene skal vises i samlet utomhusplan. Og utformes jamfør belysningsplan. 

 

 

§ 3. Hensynssoner 
 

§ 3.1 Gul støysone 

Utomhusareal som plasseres innenfor gul støysone skal ikke regnes med som en del av 

uteoppholdsareal o_BIN.  

 

 

BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV OL 

 

§ 4. Rekkefølgebestemmelser og dokumentasjonskrav 
Bestemmelsene stilles med hjemmel i pbl § 12- 7 pkt 10 

 

§4.1 Til rammetillatelse  
Ved rammesøknad skal følgende være dokumentert:  

 Vurderinger knyttet til energieffektive løsninger og alternative energikilder. 

 Forhold til støykrav ihht Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 skal etterkommes, og 

må dokumenteres både for innen- og utendørs anlegg. 

 Vurdering knyttet til valg av tekniske installasjoner for lokal overvannshåndtering.  

 Sol – skyggediagram 

 Dokumentasjon av geotekniske forhold. 

 Situasjonsplan 1:500 inkludert veg og gang- og sykkelvegforbindelser.  

 

§4.2 Før igangsettingstillatelse  

 Ved søknad om tiltak skal det foreligge godkjent plan for veg, VA og overvannshåndtering. 

 Ved søknad om igangsetting av samferdselsanlegg, skal det følge med lengde- og tverprofiler. 

 Ved søknad om tiltak skal det foreligge dokumentasjon av grunnforhold. 

 Ved søknad om tiltak skal det foreligge dokumentasjon om forhold til universell utforming, 

eventuelle avvik skal begrunnes.   



  Bestemmelser for Heradsbygda omsorgssenter 

5  

 

 Forhold til støykrav ihht Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 skal etterkommes, og 

må dokumenteres både for innen- og utendørs anlegg. 

 Ved søknad om tiltak skal det foreligge belysningsplan. 

 I forbindelse med anleggsarbeid på område o_BIN må det sørges for åpen og trygg adkomst til 

Ve terrasse. 

 Det tillates å anlegge en midlertidig adkomstforbindelse hvis utbyggeren finner det 

hensiktsmessig og det ikke blir til hinder for andre.   

 Før arbeidet settes i gang må det være dokumentert forskriftsmessig brannvann.  

 Før arbeidet settes i gang må den nye trafokiosken stå ferdig.  

 Utomhusplan 

 

Utomhusplan 

Ved søknad om rammetillatelse skal det legges ved utomhusplan for eiendommen og for hele anlegget. 

Før rammetingstillatelse kan gis, skal utomhusplan være godkjent. Utomhusplan skal leveres i 

målestokk 1:200 eller 1:100 og inneholde følgende: 

 Plassering av bygningsmasse med adkomst og logistikk for ambulanse, taxi (kiss-and-ride-

løsning)   

 Gangadkomster med universelt utformet forbindelse fra inngangen og o_SF1 til bussholdeplass 

i Heradsbygdveien. 

 Plassering og tilgang til renovasjonsløsninger  

 Plassering til overvannsløsninger  

 Belysning, gjerder samt høyder og plassering av (forstøtnings)murer, trapper, ramper og 

rekkverk.  

 Beplantning. 

 Uteoppholdsareal med utemøblering både for beboere og ansatte. 

 Sol- og skyggeforhold.  

 
 

§4.3 Før brukstillatelse 

Ved søknad om brukstillatelse skal følgende være ferdigstilt: 

 veg, vann- og avløpsanlegg, inkludert håndtering av overvann skal være godkjent og ferdigstilt. 

 uteoppholdsareal som vist i utomhusplan, inkludert adkomst, forbindelse for gående og syklende 

og renovasjonsløsninger, skal være ferdigstilt og godkjent av kommunen før brukstillatelse kan 

gis, evt så raskt som mulig hvis værforhold (vinter) krever det.  

 Bussholdeplass (forbedring av eksiterende bussholdeplass «Veksalbakken», tidligere 

«Norderhovhjemmet») og sammenhengende gangforbindelse til senterets inngang og o_SF1. 

Gangfelt over Heradsbygdveien skal oppheves.  

 tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyverdier må være gjennomført og dokumentert før det blir 

gitt brukstillatelse for omsorgsboliger. 

 

§4.4 Ferdigattest 
Alle punkter i rekkefølgebestemmelsene skal være utført før det gis ferdigattest.  
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1. Sammendrag 
Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse,  

jf. pbl § 4-2, første ledd.  

 

Planen omhandler Heradsbygda omsorgssenter, og skal legge til rette for et nytt omsorgssenter 

på samme tomta som man tidligere fant Norderhovhjemmet, som nå er revet. 

 

Det skal bygges 64 boenheter /omsorgsboliger med en dagaktivitetssenter. I tillegg skal det 

planlegges en base for hjemmetjenesten. 

 

Planforslaget med beskrivelse, bestemmelser, plankart og ROS-analyse er basert på 

skisseprosjekt fra mars 2018. 

 

Det er i planen omtalt de ulike konsekvensene av etableringen, der bygningsmassens volum og 

forhold til naboer, parkering, støy og trafikkforhold har vært sentrale tema. 

 

2. Bakgrunn 

 
2.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av nye Heradsbygda omsorgssenter. 

Det gamle Norderhovhjemmet var av dårlig forfatning ble revet vinteren 2017, og det skal 

bygges et helt nytt og moderne senter etter dagens standard. 

 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 

Det er Ringerike kommune som er byggherre for det nye senteret, og er samtidig forslagsstiller 

for planen og grunneier.  

 

Søndergaard Rickfelt AS er plankonsulent. 

 

2.3 Tidligere vedtak i saken 

I handlingsprogrammet til Ringerike kommune for 2015- 2018 er det avsatt midler til 

utbygging av nye omsorgsboliger ved Hov omsorgsområde og etablering av nytt 

omsorgssenter på Heradsbygda. Det ble gjennomført en mulighetsstudie med arkitekt og 

referansegruppe for begge prosjektene høst 2015 og vår 2016, med hensikt å komme opp med 

alternative forslag til planer og tilhørende kostnadskalkyler.  

 

Basert på dette ble det utarbeidet en politisk sak 22.9.2016.  

 

Saken ble fremlagt for Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd og formannskapet. 

Rådmannen trakk saken i formannskapsmøtet. Etter politisk behandling så ble prosjektet 

utvidet til en ramme på 64 boenheter og dagaktivitetssenter for 60 brukere.  

 

Ny mulighetsstudie ble utarbeidet høst/vinter 2016/2017 med disse rammene. Denne ble 

ferdigstilt 20.02.2017.  
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Ny politisk sak (BP1) basert på den nye mulighetsstudien og den nye kalkylen, ble fremlagt til 

hovedkomiteen for helse og omsorg, formannskapet og kommunestyret i mars/april 2017. 

Saken ble vedtatt i kommunestyret 6.4.2017.  

 

Politiske vedtak  

Sak: 41/17 Saksprotokoll - 10006 Heradsbygda omsorgssenter mulighetsstudie  

 

Vedtak i Kommunestyret: Kommunestyret vedtar planlegging og bygging av nye 

omsorgsboliger i henhold til planer som er fremkommet i mulighetsstudie. Kostnadsrammen er 

kalkulert til 330 MNOK som må indeksreguleres frem til en ferdigstillelse. Senteret kan tidligst 

stå ferdig vinteren/våren 2020. Prosjektet må fullfinansieres av kommunen. Husbanken vil 

kunne gi tilskudd på inntil 96,2 MNOK. 

 

Planmaterialet bygger på skisseprosjekt fra februar 2018, der valgt prosjekteringsgruppe har 

arbeidet videre fra mulighetsstudiene. 

 

2.4 Utbyggingsavtaler 

Eiendommen for senter og adkomster er kommunal eiendom, og utbyggingsavtale er ikke 

aktuelt. 

 

2.5 Krav om konsekvensutredning?  

Området er avsatt til formålet i kommuneplanens arealdel. Utbyggingen anses ikke til å falle inn 

under KU forskriftens krav. 

 

3. Planprosessen 
 

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. Planprogram 

Ringerike kommune varslet om oppstart av planarbeid den 12.09.2017. 

 

Det kom inn 7 innspill, som er nærmere beskrevet i kapittel 9. 

 

I forbindelse med utbyggingen ble det først utarbeidet en mulighetsstudie, som grunnlag for en 

arkitektkonkurranse. Arkitekt er siden valgt, og det er avholdt møter mellom kommunen, 

arkitekt og plankonsulent for å gjennomgå innspill fra varsling, samt legge føringer for videre 

arbeid. 

 

Planavdelingen i kommunen har siden vært involvert i utforming av planmaterialet, samt i møte 

med Statens vegvesen den 05.03.18 ifbm forhåndsgodkjenning av adkomster til det nye 

senteret. 

 

4. Planstatus og rammebetingelser (med vekt på avvik fra overordnet plan) 
 

4.1 Overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret 30. april 2015, og er 

kommunens overordna styringsdokument for perioden 2015 til 2030.  
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Kommuneplanens arealdel viser at 

området er foreslått avsatt til offentlig 

formål, der forslag til ny arealdel har 

vært ute på høring frem til september 

2017. Forslaget er således i tråd med 

overordnet plan. 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunedelplan for gående og syklende viser at hovedtrasé merket med 4 går forbi 

planområdet. 

 

 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 

Det ble utarbeidet en plan for en ny utbygging her i 1969 (nr 58), men planen ble ikke endelig 

vedtatt. Området er dermed uregulert. 

 

Intensjonen i denne ikke vedtatte planen, som siden er benyttet som førende for området, er 

den samme som i planforslaget, og skulle legge til rette for offentlig bygg/omsorgssenter. 
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Siden planen ikke ble vedtatt er det behov for en ny plan som klargjør tillatte høyder, utnyttelse 

med mer. 

 

4.3 Tilgrensende planer 

42 Heradsbygda. 

 

4.4 Temaplaner  

Grønn plakat: Hensynet til behovet for grønne leke-, rekreasjons- og turområder er viktig ved 

all byplanlegging og -utvikling. Dette var bakgrunnen for at Kommunestyret ved behandling av 

kommunedelplanen for Hønefoss-området i 1994 fattet vedtak om at det skulle utarbeides en 

grøntplan som grunnlag for neste revisjon av planen. 

 
 

Folkehelsemeldinga  

Folkehelsemeldingen legger føringene for satsningen på folkehelse i Ringerike fram mot 2030. 

Meldingen skal fungere som et strategisk dokument der de lange linjene i utvikling av 

kommunens tilbud på aktuelle områder skisseres. 

 
 

Energi- og klimaplan for Ringerike kommune ble vedtatt i 2010. Ringerike kommune har et 

mål om å være en grønn region. For å oppnå deres ambisjoner og målsettinger kreves det en 

innsats fra alle. Ringerike skal være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av fornybare 

energikilder og reduksjon av klimagassutslipp, slik at lokalsamfunnet ikke belaster mer enn at 

det er bærekraftig globalt. Planen er innarbeidet i kommuneplanens arealdel, som legger 

føringer for planarbeidet. 
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4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer, bl.a: 

 Retningslinjer for samlet areal- og transportplanlegging må omtales i planarbeidet. 

 Retningslinjer for barn og unges interesser må omtales og ivaretas i forbindelse med 

planarbeidet. 

 

5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
 

5.1 Beliggenhet 

 

Området ligger i Heradsbygda, Heradsbygdveien 20, langs FV174.  

Eiendommen som skal reguleres er gnr/bnr 54/4. Eiendommen er på 8568 kvm. 

 

 
 

Avgrensning og størrelse på planområdet 

Plan området avgrenses av Heradsbygdveien mot nordøst, og omfatter eiendom 54/4 samt inn 

til senterlinje av Heradsbygdveien. 
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Kart med plangrense 

 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

 

Eiendommen har rommet gamle Norderhovhjemmet, som nå er revet. Per i dag er det ingen 

bebyggelse på eiendommen annet enn lysthuset i den gamle hagen. 

 

Eiendommen ligger i et boligområde. Asplan Viaks mulighetsstudie beskriver området slik: 
 

«Omkringliggende bebyggelse har boligformål, i en til to etasjer. Rekke - 

husene i sørvest er seniorboliger/omsorgsboliger der beboerne til en viss 

grad vil kunne benytte fellesfunksjoner i det nye anlegget, alt etter hvilke 

retningslinjer som legges til grunn (vedtaks-prinsipp eller ikke). 

Beliggenheten oppe på åsryggen gir en følelse av et unikt sted og må 

forstås som identitetssterkt i lokalmiljøet.» 

 

På tilgrensende eiendom mot sør er det nylig satt opp mindre kommunale boligenheter. 

 

Mot sørvest ligger det et to etasjers, kommunalt leilighetskompleks. Øvrige eiendommer mot 

sør er eneboliger. 

 

Nord for eiendommen ligger en større enebolig/gårdstun, samt andre eneboliger. På den andre 

siden av Heradsbygdveien finnes eneboliger, samt et idrettsanlegg. 
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5.3 Stedets karakter 

 

Struktur og estetikk/ byform - eksisterende bebyggelse 

Norderhovhjemmet var av dårlig forfatning, og er nå revet.  

 
 

I hagen, mot Heradsbygdveien, står det et lysthus, som oppdragsgiver innledningsvis har hatt 

et ønske om å beholde, men som kan måtte flyttes av hensyn til videre utbygging. 
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5.4 Landskap  

 

Topografi, landskap og solforhold 

Eiendommen er svakt hellende mot sørvest, med gode solforhold mot sør og vest. 

Eiendommen ligger i et «åpent landskap», med god utsikt fra de øvre etasjene. 

 

Lokalklima 

Ingen særskilte utfordringer, men det kan være noe vindutsatt. 

 

Estetisk og kulturell verdi 

Eksisterende bebyggelse ble revet vinter 2017/18. 

 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Buskerud Fylkeskommune ønsker å gjøre en registrering av området. Planområdet ligger i et 

område av stor kulturhistorisk interesse med stedsnavn som Ve, Vesal, Veien, Oppen, Hallum. 

Dette har trolig vært et sentralsted i jernalderen, noe det store gravfeltet på veien lenger mot øst 

også antyder. På Ve/Vesal skal det ifølge stedsnavnet ha stått en helligdom i form av et stort 

langhus. Heradsbygdveien er også et veifar som trolig kan føres tilbake til jernalderen. Planområdet 

er et av ytterst få områder på Ve/Vesal som fremdeles inneholder arealer som tilsynelatende er urørt 

av utbygging. Potensialet for å finne automatisk fredete kulturminner i disse urørte områdene er 

vurdert som såpass høyt at vi må foreta en arkeologisk registrering før vi kan uttale oss til planen. 

 

5.6 Naturverdier  

Planområdet er kultivert, med gressplen og utomhusanlegg med parkering. Langs 

Heradsbygdveien er det plantet større hengebjørk, som former en slags alle. Vi vet ikke om 

disse spesielle hengebjørkene kan ha en lokalhistorisk verdi, men trærne i seg selv er ikke 

fredet. 

 

Hengebjørka er noe omstridt, og er ikke lov å plante ny, da den er allergifremkallende. 

 

Foruten hengebjørka, er det plantet noen bartrær i form av gransorter. 

 

www.artsdatabanken.no viser registrering av gulspurv i 2009, i et tre som står på grensa til 

naboeiendommen. Gulspurven er registrert på den globale rødlista i 2016, merket LC. 
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www.naturbase.no viser ingen kjente verdier. 

Forhold §§ 8-12 i naturmangfoldloven skal beskrives i den grad det er relevant for dette 

planarbeidet.  

For dette området anser vi at kunnskapsgrunnlaget er tilfredsstillende. 

 

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 

Eiendommen er benyttet til Norderhovhjemmet frem til det ble nedlagt, og uteområdene er 

tilrettelagt for den bygningsmassen som har ligget her. Mot nord har det, som tidligere omtalt, 

ligget et lysthus med noe omkransende beplantning av bartrær og bjørk. Dette området ligger 

dog nær veien, og kan av den grunn være noe utsatt for støy. I forbindelse med utarbeidelse av 

nytt omsorgssenter kan man velge å beholde dette stedet, eller det kan også erstattes et annet 

sted. 

 

5.8 Landbruk 

Ikke aktuelt for denne eiendommen. 
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5.9 Trafikkforhold 

 

Det henvises til vedlagt rapport for mer utfyllende tekst angående trafikkforhold, utarbeidet av 

Norconsult AS og datert 19.03.18. 

 

 
Det er to kjøreatkomster fra Heradsbygdveien til eiendommen i dag, én i sør og én midt på 

eiendommen, med mulighet for å kjøre rundt. Baksiden av bygget, mot sørvest, er benyttet som 

parkering, varelevering og noe uteområde foran bygget. 
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Trafikkmengde 

ÅDT for FV174 er på 2800 jamfør www.vegkart.no fra Statens vegvesen. 

 

Ulykkessituasjon 

Det er registret til sammen tre ulykker på www.vegkart.no fra Statens vegvesen, alle knyttet til 

avsvinging fra/til Heradsbygdveien. To av dem ser ut til å være knyttet til den midtre 

avkjøringen til tidligere Norderhovhjemmet, og avsvinging til venstre foran møtende bil. 

Det ser ikke ut til at det har vært myke trafikanter involvert i de registrerte ulykkene. 

 

Trafikksikkerhet for myke trafikanter 

Hovednett for gående og syklende går forbi planområdet, med fortau på sørlig del, som går 

over til gs-vei i den nordlige enden av planområdet. 
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Kollektivtilbud 

Linje 222 går forbi planområdet med 15-20 min frekvens mellom 05:40 og 07:45 hverdager, 

med 30 min frekvens fra 08:15 og 20:45, og siden hver time til 23:15- Lørdag og søndag går 

ruten hver time. Ruta går i en sirkel rundt Heradsbygda, og passerer planområdet i nordgående 

retning.  

Det er planer om ytterligere forsterkning av rutetilbudet frem mot etablering av jernbanestasjon 

og kollektivknutepunkt ved dagens Hønefoss stasjon. Brakar vil derfor anta at satsningen kan 

føre til behov for færre parkeringsplasser ved omsorgssenteret. Omsorgssenteret ligger i 

akseptabel avstand fra Hønefoss med sykkel og gange, og det er viktig å planlegge 

infrastruktur og ivareta trafikksikkerhet også for disse. 

 

5.10 Barns interesser 

Eiendommen har vært fullt utbygget og benyttet som en institusjon. Den har vært tilgjengelig 

for barn og unge, men uten å ha en spesiell verdi eller ha vært tilrettelagt for deres behov. 

 

5.11 Sosial infrastruktur 

Senteret er ett av flere omsorgssenter i Ringerike, og beboere og brukere kan komme fra hele 

kommunen. 

 

5.12 Universell tilgjengelighet 

Området er svakt hellende, og det anses som mulig å etterkomme kravet om universell 

utforming. Kravet om universell utforming etterkommes av gjeldende TEK.  

 

5.13 Teknisk infrastruktur 

 

Vann og avløp: Det ligger offentlige VA ledninger inne på området. 

 

Trafo: Finnes i dag på eiendommen, i vestre del. Det må sørges for plass til trafo enten i eller 

utenfor bygget i ny løsning. 

 

Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m: Det er ikke fjernvarmeløsning her i 

dag.  

 

Bredbånd/fiber ligger i Heradsbygdveien, og vil bli fremført til nytt senter. 

 

5.14 Grunnforhold 

NGU sine grunnkart viser området med «Hav- og fjordavsetning, sammenhengende dekke, 

ofte med stor mektighet.» 

 

Arkimedum har utført geotekniske undersøkelser oppsummert i rapport datert 22.02.18, som 

vedlagt planmaterialet. 
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Oppsummering i rapport:  

 
 

Det utføres nye vurderinger av hvordan det skal foretas fundamentering i uke 16. Eendelig 

valgt løsning er ikke klar før innlevering av planforslaget til 1. gangs behandling, men vil 

foreligge før sluttbehandling. 

 

5.15 Støyforhold 

Siv.ing Bjørn Leifsen AS har laget en støyrapport som ligger ved planen, datert 14.12.2017. 

 

Støyrapporten er bygget på skissene fra mulighetsstudiet utarbeidet av Asplan Viak i tidligfase. 

 

Rapporten viser til at det er trafikkstøy fra Heradsbygdveien over anbefalte støygrenser i T-

1442, som må hensyntas i prosjektet.  
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Støy: Siv.ing Bjørn Leifsen AS 

 

Det er ikke anbefalt å ha utomhusareal for rekreasjon mellom byggegrense og 

Heradsbygdveien. 

 

Kommunen har i ettertid kommentert at det i støyrapporten er benyttet litt høye trafikktall for 

forventet økning av trafikktall (2% de neste 10 år) og en noe høy andel tungtrafikk (7%), som 

gir noe mer støy i beregningene. Grunnlaget for kommentaren er at man i Ringerike har 

ambisjoner om å føre mye av biltrafikken over på kollektiv og sykkel fremover, så også forbi 

omsorgssenteret. Hvis denne strategien lykkes, vil man kunne anta noe lavere trafikktall og 

dertil noe lavere støyverdier. Støykonsulenten opplyser at det skal en god del til før dette 

påvirker beregningene, og at beregningene ikke vil påvirkes i stor grad her. 

 

5.16 Luftforurensing 

Det er ikke foretatt målinger av luftforurensning i forbindelse med planarbeidet.  
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5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  

 

Det er vedlagt en egen rapport for ROS-analysen, datert 11.04.18. Resultatet viser behov for 

følgende hensyn og tiltak: 

 

Overvannshåndtering: Det legges opp til lokal håndtering av overvann. Nedsatt 

prosjekteringsgruppe ser på løsningen i samråd med kommunen. Det er bekreftet at det kan 

slippes 8 l/sec på overvannsnettet. Kravet i bestemmelsene er at overflatevann må håndteres på 

egen tomt. I tillegg til infiltrasjon må mest sannsynlig en form for fordrøyning også benyttes. 

Grønt tak, blått tak eller fordrøyningsbasseng under bygget. Type løsning velges ut fra kost 

nytte vurderinger i prosjekteringen. 
 

Grunnforhold: Ivaretas av bestemmelser om videre dokumentasjon og undersøkelser. Det er 

planlagt nye undersøkelser i uke 16, for å avgjøre fundamenteringsbehov for bygget. 

Resultatene er ikke klare før 1. gangs behandling, men vil avklares før sluttbehandling. 
 

Vind: Området kan være noe vindutsatt, og det er satt krav i bestemmelsene om at disse 

forholdene skal hensyntas ved planlegging og plassering av funksjoner. 

 

Trafikksikkerhet: Disse forholdene er nærmere beskrevet i Norconsult sin rapport om trafikk, 

datert 19.03.18. 

 

Det er sammenhengende gang- og sykkelvei langs fylkesveien forbi omsorgssenteret, og tomta 

ligger i en akseptabel sykkel- og gåavstand til Hønefoss sentrum. Det må sørges for trygg 

ferdsel mellom hovedinngangen og bussholdeplassen, som ligger på motsatt side av 

Heradsbygdveien. Det er Norconsults anbefaling at eksisterende gangfelt flyttes lenger sør og 

opphøyes. Det bør også etableres gangforbindelse (fortau) mellom Heradsbygdveien og 

nabotomtene i sørvest, som deler adkomst med omsorgssenteret. Løsningene som 

detaljprosjekteres, må oppfylle kravene til universell utforming. Busstoppet Veksalbakken bør 

også oppgraderes til en høystandard holdeplass. Dagens kollektivtilbud i området anses som 

akseptabelt. Et attraktivt kollektivtilbud vil kunne bidra til mindre biltrafikk til/fra planområdet. 

 

Kommentar ang demping av bilbruk fra Norconsult sin rapport: 

Det er også blitt gjort en vurdering av hvilket parkeringsbehov det vil være på tomta og hvilke 

konsekvenser planlagt parkeringsdekning vil føre med seg. Forutsatt dagens reisevaner i 

Hønefossområdet, vil det være behov for om lag 121 parkeringsplasser. En lavere 

parkeringsdekning enn dette kan føre til at de som ikke får plass velger å parkere bilen utenfor 

tomta. Dersom reisevanene/reisemiddelfordelingen til de ansatte og besøkende av 

omsorgssenteret ikke endres, og det etableres 89 parkeringsplasser, vil dette bety 32 parkerte 

biler langs omkringliggende veinett på dagtid. For å unngå parkering på uønskede steder, bør 

det skiltes med parkering forbudt. 

 

Støy: Det innarbeides bestemmelser om håndtering av støy etter gjeldende retningslinje T-

1442.  

 

Anleggsperioden: Det vil forekomme støy og noe vibrasjoner i anleggsperioden. Dette må 

håndteres av entreprenør og av gjeldende bestemmelser for anleggsarbeid i boligstrøk.  

 

Med disse hensyn ivaretatt, anses det at planen kan gjennomføres med akseptabel risiko. 
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5.18 Næring 

Ikke aktuelt her. 

 

5.19 Analyser/ utredninger 

1. Støy – vedlagt rapport fra siv.ing Bjørn Leifsen AS datert 14.12.17 

2. Trafikk – vedlagt rapport fra Norconsult AS datert 19.03.18 

3. ROS-analyse utført av Søndergaard Rickfelt AS datert 11.04.18 

4. Rapport om grunnforhold fra Arkimedum AS datert 22.02.18 

5. Sol/skygge utført av Architectopia/AT Plan datert 13.03.18 

 

 

6. Beskrivelse av planforslaget 

 
6.1 Planlagt arealbruk 

Området er avsatt til hovedformål institusjon o_BIN for å tilrettelegge for det nye 

Heradsbygda omsorgssenter.  

 

Det er ellers satt av formål for samferdsel og infrastruktur, med adkomst og inn- og 

utkjøringspiler for å vise hovedlogistikken på eiendommen. 

 

Planforslaget med plankart, bestemmelser og beskrivelse bygger på skisseprosjekt fra nedsatt 

prosjekteringsgruppe datert i mars 2018, som er premissgivende for tillatte takformer, 

gesimshøyder, BYA og så videre. 

 

 

6.1.1 Reguleringsformål 

 

Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12-5: 

           Feltnavn 

1. Bebyggelse og anlegg,   

Institusjon        o_BIN 

Energianlegg – trafo       o_BE 

 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,   

Kjøreveg        o_SKV 

Fortau         o_SF 

Annen veggrunn – tekniske anlegg     o_SVT 

Annen veggrunn – tekniske anlegg felles    f_SVT 

 

3. Støysone   

Støysone, gul ihht T-1442      H220 
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6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

 

6.2.1 Reguleringsformål 

Eiendommen for omsorgssenteret er regulert med formål «institusjon», o_BIN, og er gitt en 

offentlig eierform, all den tid man tilrettelegger for et kommunalt anlegg på kommunal 

eiendom. 

 

Det er avsatt en kommunal adkomstvei som vil være felles for det nye anlegget og borettslaget 

på gnr/bnr 84/89.  

 

 
 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

 

6.3.1 Bebyggelsens høyde 

Bebyggelsen er tenkt oppført i 2 etasjer mot Heradsbygdveien, og i 3 etasjer mot sør, det vil si 

at bygget utformes med en sokkel grunnet hellende terreng.  

 

Bebyggelsen skal utformes med flatt tak. Maks gesimshøyde for flatt tak er satt til kote 166 

moh. Det tillates tekniske anlegg på tak, men med krav om at disse trekkes inn fra gesims for å 

unngå at disse synes eller kaster skygge. 
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Snitt fra skissefase AT plan og arkitektur og Architectopia 

 

 

 
 

Snitt fra Insitu – foreløpig landskapsplan 

 

Det er avsatt byggegrense innenfor formål o_BIN. Der denne ikke er vist, går byggegrense i 

formålsgrense mot fortau o_SF. Byggegrense mot senterlinje Heradsbygdveien er satt til 15 

meter, mot nabogrense er den foreslått til 4 meter. 

 

6.3.2 Grad av utnytting  

På grunn av helning på tomta vil det bli bygget med en underetasje med parkering og annen 

logistikk, samt garderobeanlegg, som fyller store deler av o_BIN.  

 

BYA foreslås dermed satt til 75%.  
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For å styre at det blir nok uteareal på anlegget, er det satt et krav om minste uteoppholdsareal 

på 500 kvm i bestemmelsene. Uteoppholdsareal tillates oppført på tak. 

 

Uteoppholdsareal mot Heradsbygdveien skal ikke regnes med i kravet, da dette er støyutsatt 

og ikke hensiktsmessig for rekreasjon. 

 

 

 
Skisse fra Insitu – kun foreløpig prinsipper for utomhusområdet 

 

6.3.3 Antall arbeidsplasser og boliger 

Det er planlagt for 64 boenheter /omsorgsboliger. I tillegg skal det planlegges en base for 

hjemmetjenesten, samt dagaktivitetssenter med fysioterapi, legesenter, frisør og fellesareal.  

Det er satt opp følgende tentative tall for antall ansatte og brukere/beboere ved det nye 

anlegget: 

 
 Årsverk Antall  

ansatte 
Andre 

«Nye Heradsbygda omsorgssenter»    

Administrasjon/ledelse/merk. 5 5  

64 omsorgsboliger 
 
Besøkende 

105 145  

64 

Eldresenter 
Brukere eldresenteret 
 

2 2  
50 

Hjemmetjenesten  65 91  
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6.4 Boligmiljø/ bokvalitet 

Det vises til «Teknisk program» for byggeriet datert 08.11.2017, som beskriver prosjektet og 

kravene som stilles. 

 

Programmet for Heradsbygda er sammensatt der noen funksjoner bør skjermes fra mer 

eksponerte funksjoner. I hovedsak ser vi en tredeling i programmet;  

 

• omsorgsboliger inkl. lokal betjening av disse  

• base for hjemmetjenesten med mottakskjøkken  

• dagaktivitetssenter med diverse fasiliteter  

 

De ulike funksjonene er nærmere redegjort for i «Funksjonsprogram» datert 20.11.2017, som 

er utarbeidet som grunnlag for prosjektering av bygget, og som beskriver krav til byggeriet og 

dets funksjoner. Det henvises spesielt til notatets kapittel 1 og 2, for nærmere beskrivelse av 

lover og forskrifter som gjelder for denne type bygg. 

 

Bygget forutsettes å være forberedt for velferdsteknologi, og skal etterkomme Husbankens 

krav for finansiering. 

 

Jamfør skisse på forrige side er det per i dag planlagt med en omkransende bygningsmasse med 

et indre gårdsrom, som skjermes mot både trafikk, vind og annet. Deler av gårdsrommet vil 

være lukket, og kun til bruk for senterets behov.  

 

Bygget må utformes slik at det tilfredsstiller krav til støy fra trafikk i Heradsbygdveien. 
 

6.5 Parkering 

For dette anlegget vil det som utgangspunkt være et relativt stort parkeringsbehov. Dette vil 

være parkering for ansatte, besøkende til lege- og dagaktivitetssenter, besøkende til beboere og 

evt parkering for beboere med egen bil. Noen vil også ha et noe større plassbehov (HC-

plasser). 

 

I tillegg vil hjemmetjenesten ha et stort behov for parkeringsplasser, i funksjonsprogrammet er 

det satt at de har et behov for 45 pplasser for sine tjenestebiler. 

 

I tråd med rikspolitiske retningslinjer for planlegging og Ringerike kommunes intensjoner om å 

redusere bruk av privatbiler har man valgt å benytte et makstall for antall parkeringsplasser i 

dette anlegget. Tallet er satt til maksimalt 90 pplasser. Parkeringsanlegget etableres i kjeller, 

med adkomst via f_SKV1. Det betyr at de ansatte i anlegget samt besøkende vil oppfordres til 

å gå, bruke sykkel eller kollektivtrafikk til jobb, da hjemmetjenesten vil ha behov for 45 av 

disse parkeringsplassene til sine tjenestebiler. Resterende parkering må dermed fordeles på 

besøkende, ansatte og evt biler for beboere dersom dette er aktuelt. 

 

For kiss-and-ride, taxi og annen stopp, er det foreslått en rundkjøring ved inngangen, se neste 

avsnitt for nærmere detaljer. 
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6.6 Tilknytning og infrastruktur  

 

6.7 Trafikkløsning 

 

6.7.1 Kjøreatkomst 

Hovedatkomst til anlegget skjer via f_SKV1, som leder biler ned i parkeringsanlegget i 

kjelleren, med adkomst fra sør.  

 

Logistikken inne på eiendommen løses i hovedsak gjennom detaljprosjektering av bygg og 

uteareal, så også tilkobling til gangfelt og endelig plassering av gangfelt.  

 

Krysset mellom f_SKV1 og o_SKV2 utformes jamfør krav i Statens vegvesens håndbok N100, 

og som forhåndsgodkjent av Statens vegvesen i møte 05.03.18. Før møtet med SVV ble det 

avholdt en prosessrunde der den antatt beste løsningen ble anbefalt, og der trafikksikkerhet og 

oversiktlighet har vært sentralt. 

 

Det er foreslått en rundkjøring foran byggets inngang, for enkel og oversiktlig innkjøring til 

senterets kiss-and-ride løsning, samt for taxi, sykebil eller annet. Området er avsatt i o_SKV4. 

 

 
Forslag til utforming utført av Norconsult AS 

 

Siktkrav etter N100 settes til 6 X 54 meter. 
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6.7.2 Utforming av veger 

Bredde og stigningsforhold: Det vises til vedlagte lengde- og tverrprofiler for foreløpig 

prosjektering av atkomster. Det gjøres oppmerksom på at veier og utomhusarealer planlegges i 

detalj via detaljprosjektering av bygget.  

 

Veiene utformes ihht krav om universell utforming så langt det lar seg gjøre, der eventuelle 

avvik kommenteres i byggesaken. 

 

6.7.3 Krav til samtidig opparbeidelse 

Det er satt rekkefølgekrav til at adkomst til Ve terrasse skal holdes åpen under 

anleggsarbeidet. Dette for å sikre atkomst for etablerte boliger som har felles atkomst til 

anlegget. 

 

o_SF og o_SVT1 skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse for byggeriet.  

 

6.7.4 Varelevering 

Varelevering er planlagt via kjeller med atkomst sør for bygget (på baksiden). 

 

6.7.5 Tilgjengelighet for gående og syklende 

Det anlegges fortau langs felles adkomst f_SKV1.  

 

Utearealene og området rundt hovedinngang knyttes sammen via gangveier med forbindelse til 

gangfelt og bussholdeplass ved Veksalbakken. Detaljene rundt disse forbindelsene avklares i 

detaljprosjekteringen av anlegget, men det stilles krav om universelt utformede 

gangforbindelser i bestemmelsenes §5.2. Eventuelle avvik kommenteres i byggesaken. 

 

6.7.6 Felles atkomstveger, eiendomsforhold 

Infrastruktur er avsatt på kommunal grunn. Samlevei f_SKV1 og tilhørende annen veggrunn 

f_SVT3 er felles for omsorgssenteret og Ve terrasse. 

 

6.8 Planlagte offentlige anlegg 

Omsorgssenteret er et offentlig anlegg. Eierform er vist i plankartet. 

 

6.9 Miljøoppfølging 

Fra teknisk program for bygget, datert 08.11.2017: 

 

«Teknisk Program (TPR) er et dokument som beskriver de teknisk funksjonelle krav som 

Ringerike kommune stiller til prosjektet Heradsbygda omsorgsbolig. Teknisk Program må ses 

i sammenheng med rom- og funksjonsprogrammet. Dokumentene angir krav, og i liten grad 

tekniske løsninger.  

 

Noen av de viktigste prinsippene og punktene i TPR er:  

 

• Byggene og de tekniske løsningene skal være fysisk tilpasset byggenes funksjoner som 

angitt i rom- og funksjonsprogrammet, slik at sub-optimale løsninger unngås.  
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• Det skal legges til rette for god, trygg og funksjonell bruk av bygget som bolig for 

demente. Bygget skal også legge til rette for rullestolbrukere. Universell utforming 

gjelder for prosjektet.  

• Omsorgssenteret vil være arena for omfattede og sammensatt tjenesteyting. Det skal 

legges til rette for et svært godt arbeidsmiljø for personale.  

• Det skal generelt legges til rette for driftsvennlige og -effektive løsninger med lave 

levetidskostnader. Forprosjektet skal presentere alternativer med tilhørende LCC 

analyser.  

• Bygningstekniske løsninger og materialer må velges slik at effektivt renhold og 

hygiene sikres.  

• Byggene skal være fleksible i forhold til mulig utvidelse i 

servicedelen/hjemmetjenesten. Boligdelen skal ikke inneha fleksibilitet for utvidet 

areal. Byggets infrastruktur skal ha innebygget fleksibilitet for å kunne implementere 

fremtidige behov som følge av utvikling innen velferdsteknologi.  

 Byggene skal være meget energieffektive. Passivhusstandard NS3701 legges til grunn 

Bygget skal være i henhold til BREEAM Good. BREEAM-NOR for nybygg 2016 

Teknisk manual SD5075NOR-versjon 1.1 utgitt 10.10.2017 legges til grunn.  

 Energiforbruk til oppvarming og kjøling energiforbruket skal dekkes av fornybare 

energikilder – som varmepumpe basert på geovarme.  

 Det legges opp til 20% reservekapasitet i alle tekniske rom og føringsveier for tekniske 

anlegg  

 Følgende anlegg skal dekkes av reservekraft: Sykesignalanlegg, branntekniske anlegg, 

dørautomatikk, PC-vakt og automatiseringsanlegg og telefoni.  

 Det skal installeres IKT infrastruktur for å ivareta velferdsteknologi tilpasset demente 

beboere. (eks teleslynge, trådløst internett, telefoni, lokaliseringsteknologi) – samt 

tilrettelegge for ukjent fremtidig teknologi. Grensesnitt må avklares i 

forprosjekteringen.» 

 

Det er ikke stilt spesifikke krav i bestemmelsene om disse forholdene, som anses ivaretatt via 

kommunens bestilling og krav til prosjekteringsgruppa. 

 

6.10 Universell utforming  

Det er krav om universell utforming av anlegget jamfør tekniske forskrifter og veiledere for 

denne type bygg, samt punkt 0.6 i bestemmelsene til planen. Detaljer vises i 

detaljprosjekteringen av anlegget, jamfør dokumentasjonskrav §5.1. 

 

6.11 Uteoppholdsareal 

Krav om utomhusplan og rekkefølgebestemmelser for etablering av atkomstvei er satt i punkt 5 

og 6 i bestemmelsene til planen. §1.1.3: Arealer som kan regnes inn i krav til MUA kan ikke 

være brattere enn 1:3 og skal ha dokumentert gode solforhold. Et skal være sol på 50% av 

arealene kl.15.00 ved vår- og høstjevndøgn. MUA settes til minimum 10 kvm per boenhet, og 

skal opparbeides jamfør Husbankens anbefalinger.  

 

Uteområdene skal opparbeides som ett eller flere fellesarealer. Takterrasser og overbygde 

terrasser tillates medregnet som uteoppholdsareal. 
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Uteoppholdsareal mot Heradsbygdveien skal gis en parkmessig utforming, med egnet 

beplantning, deriblant trær. 

 

Størrelse, lokalisering, kvalitet på uteoppholdsareal 

I dette anlegget er det i mulighetsstudiet og i pågående skisseprosjekt tenkt felles 

uteoppholdsareal både sentralt i anlegget og på tak ved kafeteria/spiseområde. 

 

Foreløpig skisse fra Insitu – prinsipper for utomhusområder 

 

Det er ikke avsatt spesielle områder for lek i dette omsorgsanlegget, dette innarbeides evt i 

prosjektet etter behov/gjeldende krav for denne type anlegg. Det vil heller ikke anlegges 

offentlige friområder spesielt tilrettelagt for allmennheten, men deler av utomhusanlegget vil 

kunne være tilgjengelig hele/deler av døgnet. 

 

Ivaretakelse av eksisterende og evt ny vegetasjon 

Det vises til kapittel 5, som beskriver vegetasjon på stedet. Det er ikke funnet vegetasjon av 

spesiell verdig for naturmangfoldet, snarere viser det seg at hengebjørkene kan være gjenstand 

for allergiske reaksjoner. Bjørkene kan evt beholdes av estetiske hensyn, dersom dette kan 

tilpasses prosjektet. Dersom vegetasjonen fjernes, anbefales det at det opparbeides ny 

vegetasjon som dokumenteres ifbm utomhusplan for anlegget. 

 

Turveier, atkomst og tilgjengelighet 

Fortau langs felles adkomstvei sørger for forbindelse mellom byggets for- og bakside, samt 

forbindelse til Ve terrasse sør for omsorgsanlegget. 
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Sesongbruk 

Utomhusanlegget kan benyttes hele året, og må tilrettelegges også for vintersesong. 

 

Grøft/snøopplag avsatt på 1.5 m langs adkomstvei. 

 

Vindforhold skal hensyntas for uteoppholdsareal, jamfør bestemmelsenes paragraf 1.1. 

 

6.12 Landbruksfaglige vurderinger 

Ikke aktuelt her. 

 

6.13 Kollektivtilbud 

Det vises til innspill fra Brakar (busselskap) og samtale med saksbehandler om videre tanker 

om busslinjen.  

 

Bussen forbi omsorgssenteret går i en runde, dvs at den går alltid «nordover» langs 

Heradsbygdveien og tilbake mot Hønefoss via Bålerud og Helgerud skole, via Vallhallveien.  

 

Kollektivholdeplassen beholdes som i dag, på motsatt side av veien for omsorgssenteret, ved 

Veksalveien. Holdeplassen er utformet som kantstopp, som ikke endres som følge av 

utbyggingen. Det er stilt krav om god forbindelse til anleggets hovedinngang i bestemmelsene, 

via gangfelt som plasseres endelig i detaljprosjektet. 

 

Brakar har tanker om utvidelse av busstilbudet på denne linjen i fremtiden, se innspill til planen 

fra Brakar AS, noe som vil være positivt for tilgjengeligheten både for ansatte og besøkende til 

senteret. 

 

6.14 Kulturminner 

Det er ikke påvist kulturminner i området, men Buskerud fylkeskommune påpeker at området 

ligger nær andre viktige funn, og har gitt et budsjett for å gjøre undersøkelser av området. 

Disse kan kun utføres på bar og frostfri mark, og vil dermed kunne utføres våren 2018, før 

sluttbehandling av planen. 

 

Den generelle meldeplikten innarbeides i bestemmelsene. 

 

6.15 Sosial infrastruktur  

Punktet rundt skoledekning mm er ikke spesielt aktuelt for denne etableringen. 

 

6.16 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 

Tomta er skrånende fra nord, og alt overvann både fra terreng og tak må håndteres lokalt på 

eiendommen. 

 

Det er satt krav til plan for vann- og avløpshåndtering i forbindelse med søknad om 

igangsettingstillatelse. 

 

Foreløpige løsninger er diskutert i prosjekteringsgruppa for bygget: 
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Vann og avløp: 

Eksiterende kum for vann og avløp til gamle Norderhovhjemmet saneres(rød). Ny etableres på 

naturlig sted. Denne forbindes til samme påkoblingspunkt som tidligere. Dette punktet ligger 

på åpen plass mot sørvest på eiendom 54/89. VA avdelingen har bekreftet at det er nok 

kapasitet for behovet.  

 

Fra skissebeskrivelse RIV: 

 

 
 

73.00 SANITÆRANLEGG UTVENDIG  

Det er regnet med at VA ledninger til bygget blir tilkoblet offentlige ledninger som ligger på 

tomteområdet. Det skal utredes/etableres redundante løsninger i forbindelse tilkoblinger til off. 

ledninger. Uteområdet er forutsatt avvannet til kummer, men det bør tilrettelegges for lokal 

infiltrering (LOD) til grunnen. Det er regnet med 1 stk. ny brannkum, 3 stk. nye vannkummer, 2 

stk. stakekummer for ovv samt 2 stk. stakekummer for spillvann.  

Det er også regnet med 1 stk. drenskum og drensrør.  

 

73.01 Oljeutskiller  

Det er tatt med utvendig oljeutskiller med sandfang og prøvetakingskum i henhold til NS-EN 858 

«Class 1» for garasjer.  

 

73.02 Fettutskiller  

Det er tatt med utvendig fettutskiller komplett i henhold til NS-EN 1825-1 for alle kljøkken. 

 

Offentlig ledning ligger ikke på tomten, men rett over grensen mot vest. Redundant løsninger 

er generelt ikke et krav. 

 

Trafo: Trafo som stod/står i vestre del av Norderhovhjemmet saneres og fjernes. Ny 

frittstående trafo etableres på egnet sted mot vest på tomten. Denne oppgaven må 

gjennomføres før bygging igangsettes, da trafo i tillegg til nytt omsorgssenter også forsyner 

omtrentlig 30-40 boliger i området. 

 

Energiforsyning: 
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30.01 Energibruk.  
Bygget skal oppfylle energikrav i henhold til Passivhusstandard NS 3701 samt BREEM NOR standarden for 
miljø og bærekraft på nivå «GOOD» for nybygg. Energibruken skal kjennetegnes ved bruk av 
varmepumpeanlegg basert på varme- og kjøleopptak fra borrehull i fjell og behovsstyring av luftmengder 
samt energieffektiv distribusjon av varme og ventilasjon.  
 

Videre skal styring av tekniske anlegg være tilpasset byggets bruksmønster og variasjon av 

antall brukere gjennom hele døgnet. 
 

Teksten er hentet fra skissebeskrivelsen fra Riv i prosjekteringsgruppa for nye Heradsbygda 

omsorgssenter.  

 

Fiber: Fiber ligger i Heradsbygdveien og vil bli fremført til nytt omsorggsenter 

 

Overvann: Det er bekreftet at det kan slippes 8 l/sec på overvannsnettet. Kravet i 

bestemmelsene er at overflatevann må håndteres på egen tomt. I tillegg til infiltrasjon må mest 

sannsynlig en form for fordrøyning også benyttes. Grønt tak, blått tak eller 

fordrøyningsbasseng under bygget. Type løsning velges ut fra kost nytte vurderinger i 

prosjekteringen. 

 

6.17 Plan for avfallshenting/ søppelsug 

Avfallshåndtering og renovasjon legges i kjelleretasje på bygget, med adkomst fra sør. 

 

6.18 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 

 

Se kapittel 5.17. 

 

6.19 Rekkefølgebestemmelser 

Det er gitt følgende rekkefølgebestemmelser til planen i bestemmelsenes §4: 

 

Bestemmelsene stilles med hjemmel i pbl § 12- 7 pkt 10 

 

§4.1 Før rammetillatelse  

Ved rammesøknad skal følgende være dokumentert:  

 Vurderinger knyttet til energieffektive løsninger og alternative energikilder. 

 Forhold til støykrav ihht Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 skal 

etterkommes, og må dokumenteres både for innen- og utendørs anlegg. 

 Vurdering knyttet til valg av tekniske installasjoner for lokal overvannshåndtering.  

 Sol – skyggediagram 

 Dokumentasjon av geotekniske forhold. 

 Situasjonsplan 1:500 inkludert veg og gang- og sykkelvegforbindelser.  

 

§4.2 Før igangsettingstillatelse  

 Ved søknad om tiltak skal det foreligge godkjent plan for veg, VA og 

overvannshåndtering. 

 Ved søknad om igangsetting av samferdselsanlegg, skal det følge med lengde- og 

tverprofiler. 
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 Ved søknad om tiltak skal det foreligge dokumentasjon av grunnforhold og forhold til 

universell utforming. 

 Forhold til støykrav ihht Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 skal 

etterkommes, og må dokumenteres både for innen- og utendørs anlegg. 

 Ved søknad om tiltak skal det foreligge belysningsplan. 

 I forbindelse med anleggsarbeid på område o_BIN må det sørges for åpen og trygg 

adkomst til Ve terrasse. 

 Det tillates å anlegge en midlertidig adkomstforbindelse hvis utbyggeren finner det 

hensiktsmessig og det ikke blir til hinder for andre.   

 Før arbeidet settes i gang må det være dokumentert forskriftsmessig brannvann.  

 Før arbeidet settes i gang må den nye trafokiosken stå ferdig.  

 Utomhusplan 

 

Utomhusplan 

Ved søknad om rammetillatelse skal det legges ved utomhusplan for eiendommen og for hele 

anlegget. Før rammetingstillatelse kan gis, skal utomhusplan være godkjent. Utomhusplan skal 

leveres i målestokk 1:200 eller 1:100 og inneholde følgende: 

 Plassering av bygningsmasse med adkomst og logistikk for ambulanse, taxi (kiss-and-

ride-løsning)   

 Gangadkomster med universelt utformet forbindelse fra inngangen og o_SF1 til 

bussholdeplass i Heradsbygdveien. 

 Plassering og tilgang til renovasjonsløsninger  

 Plassering til overvannsløsninger  

 Belysning, gjerder samt høyder og plassering av (forstøtnings)murer, trapper, ramper 

og rekkverk.  

 Beplantning. 

 Uteoppholdsareal med utemøblering både for beboere og ansatte. 

 Sol- og skyggeforhold.  
 

 

§4.3 Før brukstillatelse 

Ved søknad om brukstillatelse skal følgende være ferdigstilt: 

 veg, vann- og avløpsanlegg, inkludert håndtering av overvann skal være godkjent og 

ferdigstilt. 

 uteoppholdsareal som vist i utomhusplan, inkludert adkomst, forbindelse for gående og 

syklende og renovasjonsløsninger, skal være ferdigstilt og godkjent av kommunen før 

brukstillatelse kan gis, evt så raskt som mulig hvis værforhold (vinter) krever det.  

 Universell utformet bussholdeplass (forbedring av eksiterende bussholdeplass 

«Veksalbakken», tidligere «Norderhovhjemmet») og sammenhengende gangforbindelse 

til senterets inngang og o_SF1. 

 tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyverdier må være gjennomført og dokumentert før 

det blir gitt brukstillatelse for omsorgsboliger. 

 

§4.4 Ferdigattest 

Alle punkter i rekkefølgebestemmelsene skal være utført før det gis ferdigattest.  
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7. Konsekvensutredning 

Planen er i tråd med overordnet plan, og det er derfor ikke stilt krav til egen 

konsekvensutredning for denne planen. 

8. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
 

8.1 Overordnede planer 

Planen er i tråd med overordnede planer. 

 

8.2 Landskap, estetikk og forhold til omkringliggende bebyggelse 

Det er stilt krav i bestemmelsene om tilpasning av bygget til terrenget, samt at det er satt en 

gesimshøyde på maks kote 166.  
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Skissetegninger fra AT plan og arkitektur og Architectopia 
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Høyder 

Området rundt planen består av mindre boenheter, og det nye anlegget vil dermed være mer 

dominerende i landskapet, med et kompakt volum. Dog var det gamle Norderhovhjemmet noe 

høyere enn det planlagte nye senteret på sitt høyeste punkt, men da med et mindre fotavtrykk 

enn skissene på nytt senter legger opp til. 

 

Bygget tillates oppført med maks gesimshøyde på kote 166, mot mønehøyde 158.4 på 

nærmeste nabo, gnr/bnr 55/34.  

 

Sol/skygge 

Spesielt nabo i nordvest, samt gjenboere langs f_SKV1 vil kunne oppleve det nye senteret som 

mer massivt.  

 

Naboer i Ve terrasse ligger i en akseptabel avstand fra bygget, og i tillegg foran bygget ifht sol. 

 

Det er utarbeidet sol- og skyggediagram for bygningsmassen datert 13.03.18, som vist i 

vedlegg. 

 

Sol- og skyggediagram viser at bygget får konsekvenser for naboene. For naboer i sørøst vil 

man få noen konsekvenser for kveldssol. Det kastes noe skygge over nabo i nordvest på 

morgen/tidlig formiddag vinterstid, mens fra ut på formiddagen er det mindre problematisk. 

For denne nabo vil likevel volumet merkes ved at bygget kommer nærmere byggegrense enn 

tidligere bygg på eiendommen var plassert. 

 

8.3 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 

Undersøkelser av disse forhold gjøres våren 2018, og vil foreligge før sluttbehandling av saken. 

Den generelle meldeplikten er innarbeidet i bestemmelsene, og evt håndtering av nye funn vil 

måtte vurderes etter at Buskerud Fylkeskommune har gjort sine undersøkelser. 

 

8.4 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven (naturverdier, biologisk 

mangfold, verdifull vegetasjon, viltinteresser, økologiske funksjoner osv.) 

Det vises til kap 5.6 for nærmere beskrivelse av funn.  

 

Forholdet til § 8-12 i naturmangfoldloven skal beskrives i den grad det er relevant for 

planarbeidet. For dette området anser vi at kunnskapsgrunnlaget er tilfredsstillende, og at det 

ikke er funn som tilsier at det må tas spesielle hensyn. Forhold til naturmangfoldloven anses 

som ivaretatt. Se for øvrig kapittel 5.6. 

 

8.5 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk  

Området har også tidligere vært benyttet til sykehjem/omsorgsfunksjoner, og har ikke tidligere 

vært tilrettelagt for rekreasjon utover uteområder tilrettelagt for senteret. Det står et lysthus 

langs Heradsbygdveien, som har vært benyttet som utfluktspunkt. Dette lysthus har ikke fått en 

avklart skjebne ifbm planen, og kan stå dersom det nye byggeriet ikke kommer i konflikt med 

plasseringen. Området langs veien her er vist med støysone gul, og er i den sammenheng ikke 

egnet som uteoppholdsareal for senterets beboere og brukere, og har dermed en mer visuell 

verdi enn det har verdi for rekreasjon. 
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8.6 Uteområder 

Uteoppholdsareal for senteret må legges utenfor støysone langs Heradsbygveien. Slik skissene 

for det nye senteret viser, er arealene lagt inne i senteret, bak bygningsmassen mot 

Heradsbygdveien. Det er også foreløpig vist uteoppholdsareal utenfor det som er tenkt som 

dagaktivitetssenter med kafe. 

Prinsipper for uteområder - Insitu 

 

Disse plasseringene kan gi gode solforhold, men kan være noe utsatt for vind. Det er derfor 

stilt krav til at det tas hensyn til vindforhold ved prosjektering av senteret. 

 

Utearealene er også beskrevet i funksjonsprogrammet for senteret. 

 

8.7 Trafikkforhold (vegforhold, trafikkøkning/reduksjon, kollektivtilbud) 

Norconsult AS har utarbeidet en trafikkanalyse for planen, se vedlegg, som oppsummerer 

trafikkbildet ved etablering av nytt omsorgssenter, samt anbefaler løsninger for trafikk. 

 

I trafikkanalysen har det blitt gjort en vurdering av hvilket parkeringsbehov det vil være på 

tomta og hvilke konsekvenser planlagt parkeringsdekning vil føre med seg. Forutsatt dagens 

reisevaner i Hønefossområdet, vil det være behov for om lag 121 parkeringsplasser. En lavere 

parkeringsdekning enn dette kan føre til at de som ikke får plass velger å parkere bilen utenfor 

tomta. Dersom reisevanene/reisemiddelfordelingen til de ansatte og besøkende av 

omsorgssenteret ikke endres, og det etableres 90 parkeringsplasser, vil dette bety 31 parkerte 

biler langs omkringliggende veinett på dagtid. For å unngå parkering på uønskede steder, bør 

det skiltes med parkering forbudt. 
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Med ytterligere økt kollektivtilbud som hentydet fra Brakar, anses dette som en akseptabel 

løsning, i tråd med strategier for en grønnere planlegging, eksempelvis gjennom grønn plakat 

og folkehelsemeldingen i Ringerike kommune. 

 

8.8 Barns interesser 

 

RPR for barn og planlegging 

Det vil ikke bli anlagt lekeplasser utenfor senteret slik det heller ikke har vært her tidligere, 

men det etableres områder med god kvalitet innenfor senteret, slik at besøkende kan få gode 

opplevelser gjennom de felles anleggene. 

 

8.11 Sosial infrastruktur 

For denne planen er det tatt utgangspunkt i de prosesser som har løpt i kommunen, der det er 

vedtatt at det skal etableres et nytt omsorgssenteret av en viss størrelse i Heradsbygda, og 

planbeskrivelsen går ikke nærmere inn på kapasitetsbehovet utover dette. 

 

8.12 Universell tilgjengelighet 

Det er satt krav til at prinsippet om universell utforming skal følges så langt det er mulig.  

 

Siden tomten er hellende, kan det noen steder måtte gjøres tilpasninger av kravene til universell 

tilgjengelighet for uteområdene, som vil måtte beskrives nærmere i forbindelse med 

detaljprosjektering av området. 

 

8.13 Energibehov – energiforbruk 

Det vises til avsnitt om miljøoppfølging, der det er referert til program for 

prosjekteringsgruppen, der passivhusstandard og BREEAM klassifisering er nevnt som mulige 

kriterier. Planen setter ikke spesifikke krav til miljøhensyn på bygget utover dette. 

 

8.14 ROS 

Det henvises til kapittel 5.17. 

 

Konsekvensene for de nevnte forhold anses ivaretatt i planforslaget, ved at tema er innarbeidet 

i plankart og bestemmelser. 

 

8.15 Teknisk infrastruktur 

Vann og avløp løses på egen eiendom, og endelig løsning velges via detaljprosjektering av 

anlegget med uteområder. Trafo er ivaretatt via eget formål. Veier oppføres i tråd med 

kommunale normer og Statens vegvesens N100. 

 

8.16 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Kommunen har gjort vedtak om bygging av omsorgssenter, som har sine økonomiske budsjett. 

I tillegg kan det bli aktuelt at kommunen overtar kommunale veier og VA anlegg. 

 

8.17 Konsekvenser for næringsinteresser 

Ingen kjente. 
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8.18 Interessemotsetninger og avveining av virkninger 

 

Naboer: Det har kommet innspill fra nabo om at dette blir stort volum. Nye bygg er ikke 

høyere enn forrige bygningsmasse, men kommer nærmere eksisterende bebyggelse, og vil slik 

sett oppfattes mer voluminøst. Dette er anlegg som nå skal ha en mye større kapasitet enn 

Norderhovhjemmet hadde, og som dermed har et større fotavtrykk.  

 

Konsekvenser for naboer og sol/skygge er nærmere beskrevet i kapittel 8.2. 

 

Overvannshåndtering: Det er krav om at overvann håndteres lokalt, og at det dermed ikke skal 

påføre nærliggende eiendommer ytterligere avrenning. 

 

Parkering: Se kapittel 8.7. Ut fra beregnet parkeringsbehov med dagens reisevaner er det 31 

plasser for lite i anlegget. Dette anses som akseptabelt all den tid området har god 

kollektivforbindelse, et tilbud som også er planlagt utvidet. 

 

9. Innkomne innspill 
 

9.1 Merknader  

 

Nr Navn Dato 

1 Fylkesmannen i Buskerud 02.10.17 

2 Buskerud Fylkeskommune 09.10.17 

3 Bane Nor 03.10.17 

4 Brakar AS 09.10.17 

5 Statens vegvesen 28.09.17 

6 Mary Kjekshus 08.09.17 

7 Lars Sandnes 02.10.17 

 

I tillegg er det avholdt et eget møte med Statens vegvesen den 05.03.18. 

 

Merknader med kommentarer fra forslagsstiller og rådmannen er vedlagt i eget dokument. 

 

10. Avsluttende kommentar 
Ringerike kommune har gjennom en brukerorientert og politisk prosess fastsatt en utbygging 

og et romprogram for dette nye omsorgssenteret. Byggeriet skal huse mange funksjoner, og vil 

få et større volum enn tidligere bygningsmasse.  

 

Dette vil gjøre at de nærmeste naboene vil oppfatte byggeriet som mer dominerende enn 

tidligere løsning med Norderhovhjemmet, og vil ha innvirkning på solforhold for naboer i øst 

og vest til spesielle tider av døgnet. 

 

Det er vanskelig å lage et mindre fotavtrykk uten å bygge mer i høyden, og konseptet med 

denne formen og etasjeantall er valgt for best mulige forhold til denne viktige 

samfunnsfunksjonen. 
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Reguleringsplanen ivaretar skisseprosjekt for utbyggingen så langt den er kjent ved innlevering 

av planforslag, der det er utarbeidet et skisseprosjekt i februar/mars 2018.  
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Vedlegg til Planbeskrivelsen 
 

 

 

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 

Detaljregulering: Heradsbygda omsorgssenter 

 

Plan Id 435 

 
 
 
 
Utarbeidet av:   Søndergaard Rickfelt AS v  
 
Tiltakshaver:   Ringerike kommune 
 
Forslagsstiller/Konsulent: Ringerike kommune v plankonsulent Søndergaard Rickfelt AS 
 
Dato:    11.04.18   
 



Tiltakshavers risiko- og sårbarhetsanalyse 
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1. Innledning. 

Det er krav til utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyse i plan og bygningslovens § 4-3, hvor det bl.a. 
står: ”Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle 
risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og 
eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.” 
Planmyndigheten har derfor en plikt til å påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for et 
planområde. Analysen vil inngå som et viktig grunnlag for planarbeidet. 
 

2. Kort beskrivelse av planforslaget 

Planområdet ligger i Ringerike kommune, i Heradsbygda. Planen omfatter gnr/bnr 54/4, samt offentlig 
veigrunn. 
 

 
 
Hensikten med planen er å legge til rette for nye Heradsbygda omsorgssenter på eiendommen der 
Norderhovhjemmet lå frem til det ble revet. 
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 3. Metode 

Analysen er basert på metodebeskrivelse fra DSBs rundskriv ”Samfunnssikkerhet i arealplanlegging”. 
Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan 
påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene 
(hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen).  
 
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 
 

Kategori Forklaring 

1. Lite sannsynlig/ ingen tilfeller Mindre enn en hendelse per 1000 år 

2. Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller En hendelse per 200 – 1000 år. 

3. Sannsynlig/ flere enkelttilfeller En hendelse per 20 – 200 år / kjenner til tilfeller med 
kortere varighet 

4. Meget sannsynlig/ periodevis, lengre 
varighet 

En hendelse per 2- 20 år / forhold som opptrer i lengre 
perioder, flere måneder 

5. Svært sannsynlig/ vedvarende En hendelse per 2 år eller oftere / forhold som er 
kontinuerlig tilstede i området. 

 
Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i: 
 

Kategori Forklaring 

1. Ubetydelig/ ufarlig: Ingen person- eller miljøskader/ enkelte tilfeller av 
misnøye.  
Skader for inntil kr. 30.000 

2. Mindre alvorlig/ en viss fare Få/små person- eller miljøskader/ belastende forhold for 
enkeltpersoner.  
Skader mellom kr 30.000 og 300.000 

3. Betydelig/ kritisk Kan føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for 
en gruppe personer. Skader mellom kr 300.000 og 
3.000.000 

4. Alvorlig/ farlig Behandlingskrevende person- eller miljøskader og kritiske 
situasjoner.  
Skader mellom kr 3.000.000 og 30.000.000. 

5. Svært alvorlig/ katastrofalt Personskade som medfører død eller varig men; mange 
skadd eller langvarige miljøskader. Skader for mer enn kr 
30.000.000. 
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Beregning av risiko 
I risikobergningen er uønskede hendelser plassert inn i ei matrise som viser sum av sannsynlighet x 
konsekvens. Denne summen viser samlet risikoverdi. Eksempel: Sannsynlighetsgrad 3 (sannsynlig/flere 
tilfeller) x  Konsekvens 4 (alvorlig farlig) gir risikoverdi 12.  
 

             
Konsekvens:  
 
Sannsynlighet:           

 
1. Ubetydelig                                      

 
2. Mindre 
alvorlig / en 
viss fare 

 
3. Betydelig / 
kritisk 

 
4. alvorlig / 
farlig 

 
5. Svært 
alvorlig / 
katastrofalt 

5. Svært 
sannsynelig / 
kontinuerlig 

     

4. Meget 
sannsynlig / 
periodevis, lengre 
varighet 

     

3. Sannsynlig / 
flere tilfeller 

     

2. Mindre 
sannsynlig / 
kjenner tilfeller 

     

1. Lite sannsynlig / 
ingen tilfeller 

     

 
De ulike risikoverdiene må i tillegg gis risikofarge som vist i tabellen ovenfor. Merk at risikoverdier kan 
ha forskjellig farge avhengig av graden av konsekvens og/eller sannsynlighet. 
 
For hendelser som ligger i rød sone, er risikoen uakseptabel. Dette innebærer at det må utføres 
risikoreduserende tiltak, for å få risikoen innenfor akseptable rammer (helst grønn sone). Dette kan 
innebære at et planlagt tiltak må tas ut av planen eller reduseres i omfang. Det kan og lages 
bestemmelser med rekkefølgekrav om sikringstiltak. Hvis en ikke har god nok kunnskap om risikoen, 
kan det stilles krav om nærmere undersøkelser i sammenheng med byggetiltak eller reguleringsplan, 
slik at risikoen kan kartlegges mer presist slik at eventuelle forebyggende eller avbøtende tiltak kan 
planlegges.  
 
Når det gjelder hendelser i gul sone, skal tiltak bli vurdert for å bedre sikkerheten. Det skal være et mål 
å få risikoen så lav som praktisk mulig. 
 
Hendelser i grønn sone er i utgangspunktet uttrykk for akseptabel risiko, men ytterligere 
risikoreduserende tiltak bør gjennomføres når det er mulig ut ifra økonomiske og praktiske 
vurderinger. 
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4. Identifikasjon av farer og uønskede hendelser 
 
 

Naturrelatert 
risiko/klimaendringer 

FNs klimapanel slår fast at det meste av den globale oppvarmingen er menneskeskapt. 
Oppvarmingen ventes å fortsette utover i dette århundret og medfører økt risiko for 
ekstremvær, mer nedbør, oversvømmelser og havforsuring. De vanligste konsekvenser 
som ekstremvær, flom osv er kommentert under i forhold til dette avsnittet. 

 

Hendelse / Situasjon Aktuelt? Anleggsp. Risiko Kommentarer Tiltak 

Er planområdet utsatt 
for risiko som: 

Ja / Nei Ja / Nei Farge  

     

- Flom: elv, 
sidevassdrag 

Nei    

- Stormflo Nei    

- Havnivåstigning Nei    

- Overvann / 
vanninntrenging 

Ja   Større deler av eiendommen vil 
bli bebygget, slik at overvann 
må håndteres lokalt på 
eiendommen. Kravet må 
innarbeides i bestemmelsene. 

- Grunnforhold Ja   Det er foretatt 
gunnundersøkelser av 
Arkimedum oppsummert i 
rapport datert 22.02.18. 
Tomten ligger på marin leire. 
Det utføres nye undersøkelser 
for å avklare 
fundamenteringsbehov i uke 
16. Det stilles krav om videre 
geoteknisk dokumentasjon 
ifbm detaljprosjektering i 
bestemmelsene.  

- Radon Ja   Vises som moderat til lav i NGU 
grunnkart. Radon hensyntas i 
tråd med tekniske forskrifter.  

- Kvikkleireskred    Se grunnforhold. 

- Jord- og flomskred Nei    

- Snøskred Nei    

- Steinsprang Nei    

- Fjellskred Nei    

- Skogbrann Nei    

- Gressbrann Nei    

- Endret lokalklima 
(f.eks. fjerning av 
vegetasjonssoner, 
bygninger som gir 
ugunstige 
vindforhold) 

Nei    

- Påvirkes 
planområdet av 

Nei   Området kan være noe 
vindutsatt, se neste punkt.  
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naturlige 
terrengformasjoner 
som utgjør spesiell 
fare. 

- Spesielt vindutsatt Ja   Det kan være noe vindutsatt i 
området, noe som må 
hensyntas i prosjektering og 
utforming av anlegget. 
Forholdet innarbeides i 
bestemmelsene. 

- Spesielt 
nedbørutsatt 

Nei    

- annet (fyll ut)     

     

Virksomhetsrelatert risiko Aktuelt? Anleggsp. Risiko Kommentarer Tiltak 

Er planområdet i fare pga. 
risiko som: 

Ja / Nei Ja / Nei Farge  

- Industrianlegg 
(brann/eksplosjon, 
kjemikalieutslipp / 
forurensninger) 

Nei    

- Lagringsplasser for farlige 
stoffer (industri, 
bensinstasjoner) 

Nei    

Veitrafikk/ transportnett Nei    

- Påkjørsel av myke trafikanter Ja   Kan ikke utelukkes helt, men 
det skal etableres fortau for å 
sikre myke trafikanter langs 
felles adkomstvei. Det skal 
etableres frisiktsoner mot 
hovedveg, og internveger skal 
ha lav hastighet. Det er krav om 
gangforbindelse fra 
inngangsparti til trygt 
krysningspunkt mot 
bussholdeplass i 
Heradsbygdveien. 

- Møteulykker/trafikkulykker/ 
påkjøring i kryss 

Ja   Det har under drift av 
Norderhovhjemmet vært to 
avkjørsler til senteret; felles 
adkomst som nå er regulert i 
planen med fortau og siktlinjer 
og en adkomst midt på 
eiendommen.  
 
I den midtre avkjørselen er det 
dårlig sikt når man skal svinge 
ut igjen på Heradsbygdveien. 
Denne er sanert i planforslaget. 
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All adkomst samles i felles, 
eksisterende avkjøring. 
 
Det er 
Norconsults anbefaling at 
eksisterende gangfelt flyttes 
lenger sør og opphøyes. Det 
bør også etableres 
gangforbindelse (fortau) 
mellom Heradsbygdveien og 
nabotomtene i sørvest, som 
deler adkomst med 
omsorgssenteret. Løsningene 
som detaljprosjekteres, må 
oppfylle kravene til universell 
utforming. Busstoppet 
Veksalbakken bør også 
oppgraderes til en høystandard 
holdeplass. 
 
Se for øvrig rapport om trafikk, 
datert 19.03.18. 

- Utforkjøring Nei    

- Anleggstrafikk Ja   I anleggsperioden brukes det 
større kjøretøy. Sikkerhet må 
ivaretas av HMS/SHA for 
anleggsdriften. 

- Trafostasjoner Ja   Trafo plasseres sør på 
eiendommen. 

- Elektromagnetisk felt fra 
kraftledninger 

Nei    

- Elektrisitet / ledningsbrudd 
elektrisitetsforsyningsområde 

Nei    

- Nærhet til jernbane Nei    

- Risiko for vannledningsbrudd Nei    

- Dambrudd Nei    

- Avrenning fra fyllplass / 
tidligere avfallsdeponi. 

Nei    

- Utslipp til sjø og vassdrag Nei    

- Utslipp til grunn Nei    

- Transport av farlig gods 
(spesielle traséer) 

Nei    
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Beredskapsrelatert 
risiko 

Aktuelt? Anleggsp. Risiko Kommentarer tiltak 

Er området utsatt for 
risiko knyttet til 
beredskap og 
infrastruktur: 

Ja / Nei Ja / Nei Farge  

- Utrykningstid for 
brannvesen 

Nei   Senteret ligger ca 3 km fra 
Hønefoss sentrum, som anses 
som akseptabelt.  

- Slukkevannskapasitet 
/vanntrykk 

Nei   Kobles til kommunalt anlegg 
med nok kapasitet. 

- Manglende 
avløpskapasitet /sårbart 
vassdrag 

Nei    

- Manglende alternativ 
vegforbindelse 

Ja   Anses som akseptabelt, men 
hensyn til sikkerhet og 
adkomst for brannvesen må 
ivaretas i prosjektering av 
bygget. 

- annet     

Infrastruktur Aktuelt? Anleggsp. Risiko Kommentarer tiltak 

Vil planen utgjøre en 
risiko for eksisterende 
infrastruktur som: 

Ja / Nei Ja / Nei Farge  

- Vannledninger Nei    

- Spillvannsledninger Nei    

- Overvannsledninger Nei    

- Veier Nei    

- Gangveier / fortau Nei    

- Telekommunikasjon Nei    

- annet     

Støy og forurensing Aktuelt? Anleggsp. Risiko Kommentar tiltak 

Kan tiltaket medføre: Ja / Nei Ja / Nei Farge  

- Luftbåren støy Ja Ja      Tiltaket i seg selv vil ikke 
generere støy i stor grad, 
med unntak av trafikk til 
senteret. 
 
Området ligger nær 
Heradsbygdveien. 
 
Siv.ing Bjørn Leifsen har i sin 
rapport datert 14.12.2017 
konkludert med at det langs 
Heradsbygdveien og inn mot 
byggegrense vil være støy fra 
trafikk over anbefalte 
grenseverdier. I denne sonen 
bør det ikke etableres 
rekreasjonsareal som inngår i 
omsorgssenterets krav til 
utomhusareal, og det må 
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Sårbare objekter Aktuelt? Anleggsp. Risiko Kommentar tiltak 

Vil planforslaget påvirke 
sårbare objekter i 
nærområdet som: 

Ja / Nei Ja / Nei Farge  

- barnehage Nei    

- skole Nei    

- helse- og 
omsorgsinstitusjoner 

Nei   Tiltaket er en 
omsorgsinstitusjon… 

- andre viktige offentlige 
bygg (brann- og 
politistasjon, rådhus 
etc.) 

Nei    

benyttes fasademateriale 
som ivaretar innendørs 
støykrav. 
 
Det vil forekomme støy i 
anleggsperioden. Dette må 
håndteres av entreprenør og 
av gjeldende bestemmelser 
for anleggsarbeid i boligstrøk. 
 
Det settes krav til håndtering 
av støy jamfør T-1442 i 
bestemmelsene. 
 
 

- Vibrasjoner Nei Ja  Kan forekomme i 
anleggsperioden, og må 
håndteres av rutiner for 
entreprenør. 

- Forurensing av luft Ja   Tiltaket genererer ikke 
forurensning, men det kan 
forekomme svevestøv fra 
trafikken på Heradsbygdveien 
inn mot boligdelen som ligger 
tett på denne vegen.  
Dette anses å begrense seg til 
få dager i året med spesielle 
værforhold.  
 
Byggegrense er satt 15m fra 
senter veg. 
 

- Forurensing av grunn Nei    

- Forurensing av sjø og 
vassdrag 

Nei    

- Forurensing av 
drikkevannskilde 

Nei    

- annet     
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- barns leke- og 
oppholdsarealer 

Nei   Området er tidligere 
benyttet til samme formål - 
institusjon. 

- kulturminner 
/kulturmiljøer 

Nei   Fylkeskommunen skal utføre 
undersøkelser våren 2018, 
før sluttbehandling av 
planen.  
 
Den generelle meldeplikten 
ved funn innarbeides i 
bestemmelsene. 

- kulturlandskap Nei    

- jordbruksarealer Nei    

- viktige naturområder: 
(biomangfold) 

Nei    

- Sårbar flora / 
rødlistearter 

Nei   Det er ikke funnet sårbar 
fauna i kjente baser utover 
en gulspurv som vises i 
artsdatabanken. 
Plankonsulenten har 
konferert med Sweco Norge 
AS ifbm enkeltfunn av stær 
og spurv. Når det gjelder 
observasjoner av en rødlistet 
enkeltart som dette så er det 
veldig mange slike, særlig 
nær der folk bor. Det er først 
når leveområdet til en art 
med spesielle krav har risiko 
for å bli påvirket at det er 
grunn til bekymring. Typisk 
eksempel er rike 
kulturlandskapssjøer som er 
viktige for fugl som 
som tilsier at spesielle 
hensyn må tas.  
 
Det anses at gulspurven ikke 
trues spesielt av en 
utbygging her. 

- sårbar fauna / fisk / 
rødlistearter 

Nei    

- viktige friluftsområder Nei    

- viktige 
oppholdsområder og 
trekkveien for vilt 

Nei    

- drikkevannskilder Nei    

- vernede vassdrag 
(innenfor 100 m sonen) 

Nei    

- andre viktige vassdrag Nei    
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- øvrig sårbar 
infrastruktur 

Nei    

- annet     

5. Analyse av risiko med aktuelle avbøtende tiltak 

Analysen viser at de fleste forhold anses som akseptable ifht. risiko og sårbarhetsmatrisen. 
 
Det påpekes følgende 4 elementer som må vurderes i forbindelse med plansaken og prosjektering av 
tiltak: 
 
Overvannshåndtering: Det legges opp til lokal håndtering av overvann. Nedsatt prosjekteringsgruppe 
ser på løsningen i samråd med kommunen. Det er bekreftet at det kan slippes 8 l/sec på 
overvannsnettet. Kravet i bestemmelsene er at overflatevann må håndteres på egen tomt. I tillegg til 
infiltrasjon må mest sannsynlig en form for fordrøyning også benyttes. Grønt tak, blått tak eller 
fordrøyningsbasseng under bygget. Type løsning velges ut fra kost nytte vurderinger i prosjekteringen. 
 
Grunnforhold: Ivaretas av bestemmelser om videre dokumentasjon og undersøkelser. Det er planlagt 

nye undersøkelser i uke 16, for å avgjøre fundamenteringsbehov for bygget. Resultatene er ikke klare 

ved innlevering av planforslag. 

 
Vind: Området kan være noe vindutsatt, og det er satt krav i bestemmelsene om at disse forholdene 
skal hensyntas ved planlegging og plassering av funksjoner. 
 

Trafikksikkerhet: Disse forholdene er nærmere beskrevet i Norconsult sin rapport om trafikk, datert 

19.03.18. 

Det er sammenhengende gang- og sykkelvei langs fylkesveien forbi omsorgssenteret, og tomta ligger 
i en akseptabel sykkel- og gåavstand til Hønefoss sentrum. Det må sørges for trygg ferdsel mellom 
hovedinngangen og bussholdeplassen, som ligger på motsatt side av Heradsbygdveien. Det er 
Norconsults anbefaling at eksisterende gangfelt flyttes lenger sør og opphøyes. Det bør også 
etableres gangforbindelse (fortau) mellom Heradsbygdveien og nabotomtene i sørvest, som deler 
adkomst med omsorgssenteret. Løsningene som detaljprosjekteres, må oppfylle kravene til universell 
utforming. Busstoppet Veksalbakken bør også oppgraderes til en høystandard holdeplass. 
Dagens kollektivtilbud i området anses som akseptabelt. Et attraktivt kollektivtilbud vil kunne bidra til 
mindre biltrafikk til/fra planområdet. 

Kommentar ang demping av bilbruk fra Norconsult sin rapport: 

Det er også blitt gjort en vurdering av hvilket parkeringsbehov det vil være på tomta og hvilke 
konsekvenser planlagt parkeringsdekning vil føre med seg. Forutsatt dagens reisevaner i 
Hønefossområdet, vil det være behov for om lag 121 parkeringsplasser. En lavere parkeringsdekning 
enn dette kan føre til at de som ikke får plass velger å parkere bilen utenfor tomta. Dersom 
reisevanene/reisemiddelfordelingen til de ansatte og besøkende av omsorgssenteret ikke endres, og 
det etableres 89 parkeringsplasser, vil dette bety 32 parkerte biler langs omkringliggende veinett på 
dagtid. For å unngå parkering på uønskede steder, bør det skiltes med parkering forbudt. 
 

Støy: Det innarbeides bestemmelser om håndtering av støy etter gjeldende retningslinje T-1442,  
 

Anleggsperioden: Det vil forekomme støy og noe vibrasjoner i anleggsperioden. Dette må håndteres 

av entreprenør og av gjeldende bestemmelser for anleggsarbeid i boligstrøk.  
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Med disse hensyn ivaretatt, anses det at planen kan gjennomføres med akseptabel risiko. 





 Mal sist revidert 02.09.2015 

 

 

VURDERING AV UTTALELSER VED  

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID 

 
 

PlanID: 0605_435 

 

Detaljregulering for Heradsbygda omsorgssenter 
 

 

 
Liste over uttalelser 

 

Nr Navn Dato 

1 Fylkesmannen i Buskerud 02.10.17 

2 Buskerud Fylkeskommune 09.10.17 

3 Bane Nor 03.10.17 

4 Brakar AS 09.10.17 

5 Statens vegvesen 28.09.17 

6 Mary Kjekshus 08.09.17 

7 Lars Sandnes 02.10.17 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppsummering av 

uttalelser 

Forslagsstillers kommentar Rådmannens kommentar 
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Nr 1 

Fylkesmannen i Buskerud  

 

Fylkesmannen ber om at 

forhold knyttet til støy i form 

av støyutredning, 

trafikksikkerhet, landskap, 

naturmangfold, klima og 

energi gjennom 

energieffektive løsninger, 

forhold til naturmangfold og 

universell utforming blir 

tilstrekkelig ivaretatt i tråd 

med nasjonale føringer. 

 

Fylkesmannen minner om 

krav om ROS analyser til alle 

planer. 

 

 

 

Støytredning er vedlagt. 

 

Eksisterende situasjon er et kultivert 

parkanlegg omkring eksisterende 

sykehjem og området er allerede regulert 

til byggeformål. Dette er nærmere 

beskrevet i planbeskrivelsen. 

Universell utforming og klima og energi 

ivaretas i hovedsak av TEK. Krav utover 

TEK bestemmes av bestillingen til 

byggherre. 

ROS vedlegges plansaken 

 

Det skal utføres en støyvurdering 

i området og utarbeides støykart. 

Ev. tiltak skal beskrives. 

Støyutredning skal følge 

planforslaget som vedlegg og 

nødvendige støytiltak skal 

innarbeides i planen til 1.gangs 

behandling og offentlig ettersyn. 

Forhold §§ 8-12 i 

naturmangfoldloven skal 

beskrives i den grad det er 

relevant for dette planarbeidet.  

UU prinsipper skal ligge i bunn 

da kartforslaget og bestemmelser 

skal utformes, spesielt med tanke 

på forslag til atkomstløsning og 

forbindelse fra bussholdeplassen 

til inngangen.  

ROS vedlegges plansaken. 

 

Nr 2 

Buskerud Fylkeskommune 

 

Fylkeskommunen har ikke 

kjennskap til automatisk 

fredete kulturminner innenfor 

planområdet. Planområdet 

ligger i et område av stor 

kulturhistorisk interesse med 

stedsnavn som Ve, Vesal, 

Veien, Oppen, Hallum. Dette 

har trolig vært et sentralsted i 

jernalderen, noe det store 

gravfeltet på veien lenger mot 

øst også antyder. På Ve/Vesal 

skal det ifølge stedsnavnet ha 

stått en helligdom i form av et 

stort langhus. 

Heradsbygdveien er også et 

veifar som trolig kan føres 

tilbake til jernalderen. 

Planområdet er et av ytterst få 

områder på Ve/Vesal som 

fremdeles inneholder arealer 

som tilsynelatende er urørt av 

utbygging. Potensialet for å 

finne automatisk fredete 

kulturminner i disse urørte 

områdene er vurdert som 

såpass høyt at vi må foreta en 

arkeologisk registrering før vi 

kan uttale oss til planen. 

 

 

 

Fylkeskommunen er kontaktet av 

Ringerike kommune, og vil gjøre 

undersøkelser våren 2018, før 

sluttbehandling av saken. 

 

Viser til korrespondanse mellom 

forslagstiller v/prosjektleder og 

Fylkeskommunen 

v/kulturminneetaten. 

Dokumentasjon for hvordan 

forholdet til kulturminner er 

ivaretatt i planprosessen må 

ettersendes kommunen. Ut fra 

muntlig kommunikasjon vet 

kommunen at nødvendige 

erklæringer mellom 

forslagstilleren og 

kulturminneetaten er gjort.  
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Fylkeskommunen viser til 

Lov om kulturminner $ 8 og 

9 om undersøkelsesplikten 

ved planlegging av offentlige 

og større private tiltak. 

Utgifter til slik granskning 

må dekkes av tiltakshaver jfr. 

loven. Det er en 

fordel at registrering av 

automatisk fredete 

kulturminner foretas på 

varselstadiet for å unngå 

konflikter senere i 

planprosessen. Slike 

registreringer må foretas på 

bar og frostfri mark. Det vil i 

dette området være aktuelt å 

sjakte med gravemaskin. 

 

Fylkeskommunen ønsker 

videre en tilbakemelding på 

budsjett og evt bestilling. 

Nr 3 

Bane Nor 

Bane Nor har ingen 

merknader til arbeidet. 

  

Nr 4 

Brakar AS 

Linje 222 går forbi 

planområdet med 15-20 min 

frekvens mellom 05:40 og 

07:45 hverdager, med 30 

min frekvens fra 08:15 og 

20:45, og siden hver time til 

23:15- Lørdag og søndag 

går ruten hver time. 

Det er planer om ytterligere 

forsterkning av rutetilbudet 

frem mot etablering av 

jernbanestasjon og 

kollektivknutepunkt ved 

dagens Hønefoss stasjon. 

Brakar vil derfor anta at 

satsningen kan føre til behov 

for færre parkeringsplasser 

ved omsorgssenteret. 

Omsorgssenteret ligger i 

akseptabel avstand fra 

Hønefoss med sykkel og 

gange, og det er viktig å 

planlegge infrastruktur og 

ivareta trafikksikkerhet også 

Det er allerede etablert bussholdeplass i 

tilknytning til eksisterende sykehjem. 

Tilgang for gående og syklende skal 

ivaretas i detaljprosjektering av anlegget, 

jamfør bestemmelsene. 

 

Norconsult AS har vurdert 

parkeringsbehov i vedlagte 

trafikkanalyse, som vedlagt plansaken.  

Det er satt et maksimalt antall 

parkeringsplasser er foreslått i 

bestemmelsene, og konsekvensene er 

beskrevet i trafikkanalyse, ROS-analyse 

og i planbeskrivelsen. 

 

Tilstrekkelig kommentert av 

forslagstiller. 

 

Parkeringsbehovet skal 

vurderes/regnes ut fra Forskrift 

om parkering, Ringerike 

kommune, Buskerud. Og 

gjeldende arealdel «Ved 

beregning av antall 

parkeringsplasser, skal kun 

parkeringsplasser som kan 

brukes uavhengig av hverandre 

medregnes.» 

Det bør vurderes og sees på UU-

tilgangen til disse holdeplassene. 

Parkeringsbehovet bør vurderes 

og sees i forhold til krav satt i 

kommuneplanens arealdel og 

vurderes i et 

miljø/klimaperspektiv. 
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for disse. 

Nr 5 

Statens vegvesen 

 

Spesielle merknader: 

- Vi forutsetter at det blir en 

utkjøring på fv. 174. 

- Byggegrense for 

fylkesvegen er 15 m. 

- Det må utarbeides støykart 

og e v. tiltak må beskrives. 

Generelle merknader: 

For Statens vegvesen er det 

viktig at områder for ny 

utbygging er vurdert i en 

større sammenheng med 

hensyn til samordnet areal - 

og transportplan legging. 

Grunnlag bør være godkjent 

kommune(del)plan. 

 

 

Regulering av ny 

virksomhet medfører 

vanligvis økt 

trafikkbelastning i kryss og 

avkjørsler, og de 

trafikkmessige virkningene 

av planen må dokumenteres 

nærmere. For større 

utbygginger vil det ofte 

være nødvendig med en 

trafikkanalyse.  

 

 

 

Forholdet til kollektivtrafikk 

og trafikksikkerhet for myke 

trafikanter (herunder 

skoleveger) må avklares.  

 

 

I den grad planarbeidet 

medfører nødvendige 

endringer av veg - og 

trafikkforhold på 

fylkesvegen må 

dette tas vare på i 

planarbeidet. Slike 

endringer må påregnes 

forlangt gjennomført før 

området kan tas i bruk, og 

 

 

 

Det er nå kun én adkomst til området. 

Byggegrensen er satt til 15 meter fra 

senterlinje. 

Støyanalyse er gjennomført og vedlagt. 

Trafikksituasjonen og konsekvenser av 

tiltaket er beskrevet i planbeskrivelsen og 

i vedlagte notat fra Norconsult AS. 

 

 

 

Utforming av kryss og kiss-and-ride 

løsning er avklart med SVV i møte 

05.03.18. 

Kommuneplanens arealdel viser området 

med offentlig formål, og planen er 

således i tråd med overordnet plan. 

 

 

 

 

 

Det er god kollektivdekning forbi 

planområdet, som også er tenkt forsterket 

ifølge Brakar AS 

Hovedrute 4 for gående og syklende 

passerer forbi planområdet. Disse forhold 

anses som ivaretatt. 

 

 

Statens vegvesen er fornøyd med at 

løsningen fremlegges i en enkel form, 

jamfør møte 05.03.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen forutsetter at det blir 

en utkjøring på fv. 174. 

Byggegrensen skal angis og 

begrunnes til 1.gangsbehangling.  

 

 

Kommunen stiller krav til 

trafikkutredning/trafikkanalyse 

(også jf. Uttalelsen fra 

fylkesmann). Den skal legges i 

grunn til utarbeidelse av 

planforslaget. Den kan inngå, 

som en egen del, i et skisse- og 

forprosjekt.  Den skal følge 

planforslaget som vedlegg og 

nødvendige 

trafikksikkerhetstiltak skal 

innarbeides i planen til 1.gangs 

behandling og offentlig ettersyn. 

Mulige tema i trafikkutredning: 

- Vurdering for plassering 

av fotgjengerovergang  

- Parkeringsberegninger 

(besøkende/ansatte i 

hjemmetjenesten osv) 

- Logistikk (varelevering, 

renovasjon, 

utrykningskjøretøy. Og 

atkomst/avkjørsel 

dimensjonering for 

aktuelle kjøretøy.  

- Atkomstsone 

(korttidsparkering/ « av 

og på»- sone) 

- Forbindelse til 

bussholdeplass 

- Dimensjonering av 

avkjørselen og atkomsten 

(atkomstsone) etter 

stipulert trafikkomfanget 

for flere funksjonelt 

omsorgssenters bygg.  

- Trafikksikkerhet for 

gående og syklende. 

Forslag til 

tiltak/planutforming.  

- Ande tema 
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det må inngås 

gjennomføringsavtale med 

Statens vegvesen før tiltak 

kan iverksettes.  

 

 

Langs riks - og fylkesveger 

kreves minimum 8,0/3,0 m 

utenfor vegkant 

regulert til «annen veggrunn 

– teknisk anlegg». Normalt 

kreves teknisk detaljplan 

som grunnlag for regulering 

av riks - eller fylkesveger og 

eventuelle avvik fra 

vegnormalene må 

dokumenteres. Slik 

detaljplan anbefales hitsendt 

for forhåndsvurdering før 

endelig 

plan forslag utarbeides og 

fremmes for offentlig 

ettersyn. 

 

Byggegrensen skal mellom 

annet vurderes i forhold til 

støysituasjonen i det 

aktuelle området.  

 

For regulering av 

støyømfintlige formål nær 

riks - eller fylkesveg kreves 

støyforholdene dokumentert 

og nødv endige tiltak 

innarbeidet i planen. 

 

Det må påregnes innsigelse 

fra Statens vegvesen mot 

eventuelt planforslag som 

ikke er i 

samsvar med nasjonale 

hensyn eller viktige 

parametere i vegnormalene. 

 

Vi forutsetter ny uttalelse fra 

Statens vegvesen i 

forbindelse med offentlig 

ettersyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tas til etterretning. 

 

Nr 6 

Mary Kjekshus – nabo 

Hun har ikke tilgang til 

Altinn, og lurer på følgende: 

 

Strømforsyning/trafo er avsatt innenfor 

planområdet, og avklares i 

detaljprosjektet, så også vannforsyning. 

Om trærne og paviljongen kan få stå er 

Ivaretatt av forslagstilleren.  

Ringerikets kraft er en viktig part 

av både plan-, prosjekterings- og 

anleggsprosessen og skal sørge 

for at strømforsyning i nabolaget 
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Hva skjer med 

strømforsyning i trafo i 

bygget som skal rives? 

Vannforsyningen til 55/5 må 

ivaretas. 

Trærne rundt paviljongen 

bevares. 

Legekontor og apotek 

aktuelt? 

 

ikke endelig avklart i planen, all den tid 

disse ikke har en spesifikk verneverdi. 

Dersom disse må fjernes av hensyn til 

bygging av nytt omsorgssenter, vil det 

plantes ny vegetasjon som en del av 

prosjektet. 

Det er ikke avsatt plass til apotek, men 

det er avsatt plass til dagsenter med 

tilbud om fysioterapi og annet. 

 

ivaretas. Ny trafokiosk blir 

etablert ifølge plankart og jamfør 

§4.2 i planbestemmelsene.  

Vannforsyningen til nabolaget 

blir ivaretatt i henhold til enhver 

tids gjeldende kommunaltekniske 

norm, jamfør §5.1 i 

bestemmelsene. 

Det er usikkert på nåværende 

tidspunkt om prosjektet kan 

bevare alle trærne rundt 

paviljongen. Allergifremkallende 

arter må vurderes fjernet. Jamfør 

§0.6 i bestemmelsene.  

Planleggingsarbeid har 

konkludert at det ikke er aktuelt 

med legekontor og apotek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 7 

Lars Sandnes 

Sandnes refererer til samtale 

med Rønnestad om hvordan 

det nye omsorgssenteret kan 

bli seende ut, og siden de 

ikke har får komme med 

innspill før et planlagt 

informasjonsmøte med 

senterets naboer, ønsker de å 

uttale seg om et par punkter 

nå: 

1. Den nye 

bebyggelsens 

avstand fra grensen 

mot dem – 4 meters 

avstand til felles 

grense mot en 3 

etasjes boligblokk 

føles ubehagelig 

nært. Blokken vil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forholdene er beskrevet i avsnitt i 8.2 i 

Planbeskrivelsen. 

 

Byggegrensen er satt til standard 

minimums avstand 4 meter. Volumet vil 

komme nærmere enn tidligere bygg. 

 

 

Kommunen er enig med gitt 

vurdering.  

 

Naboens interesser ble forsøkt å 

ivaretatt etter innkommende 

innspill. Dette gjelder avstand til 

nabogrense, som ble forsøkt gjort 

større enn i tidligere 

mulighetsstudien. Avstanden til 

eiendommen til Lars Sandnes økt 

til 6,25 meter. Prosjektet ser 

fortsatt på mulighetene for å 

utforme bygningskroppen slik at 

det blir lengst mulig avstand fra 

nabogrenser. Forhold til estetikk 

ivaretas jamfør § 1.1.2 i 

reguleringsplanbestemmelser. 

Forhold til høy sannsynlighet til 

røykutfordringen ivaretas jamfør 

§1.4 (luftinntak plasseres 

tilbaketrukket fra nord-vestlig 
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avvike svært i 

karakter fra øvrig 

boligmasse, og bør 

planlegges med luft 

rundt seg. Det 

henstilles til at 

planlegger ser dette, 

og etterlyser eget hus 

i vedlagte modell til 

varselet. Å legge 

bebyggelse med 

såpass forskjell i 

høyde så tett opptil 

hverandre kan også 

by på andre 

utfordringer, som 

røyk fra 

skorsteinspiper som 

vil komme så nær 

som 15 meter. Det er 

ikke vanskelig å 

skjønne at dette kan 

by på problemer, 

siden røyk ikke alltid 

stiger rett opp. De 

anmoder kommunen 

om å trekke senteret 

noe unna deres felles 

grense, alternativt å 

redusere høyden med 

én etasje på fasaden 

mot vest. Man vil 

vinne på estetikk og 

også forebygge 

fremtidige 

konfliktområder. 

2. Overflatevann – slik 

vintrene har blitt på 

Ringerike de siste 

årene, har 

undertegnede 

opplevd plutselige 

og betydelige 

temperatursvingning

er. Dette kan 

medføre snøsmelting 

og avrenning på 

frossen mark. De har 

et stort jorde overfor 

seg og er avhengige 

av å få smeltevannet 

unna. I dag renner 

dette fra deres 

gårdsplass mot øst 

Snitt av bolig og nytt bygg: 

 

Tekniske anlegg er tillatt lagt på tak, men 

skal trekkes inn fra gesims. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det settes krav i bestemmelsene om 

håndtering av overvann, som må løses i 

detaljprosjektet. Hensynet til naboer må 

ivaretas. 

Se beskrivelse i kapittel 6 og 

konsekvenser i kapittel 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fasade).  

Overvannsproblematikken blir 

ivaretatt fullt ut av parallelt med 

planarbeid pågående prosjekt for 

omsorgssenter, jamfør § 1.5 i 

reguleringsplanbestemmelser. 

 

Avstanden mellom byggene skal 

være ca 10 meter. 

 

 

I skisseprosjekteringen ble det 

gjort tiltak for å begrense innsyns 

mulighetene mot naboen 

eiendom ved å plassere leilighets 

vinduer på motsatt vegg.   
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og videre nedover 

langs det felles 

gjerdet med 

Norderhovhjemmet. 

Dette er den eneste 

veien vannet kan 

slippe unna, slik 

topografien er. I 

forbindelse med 

bygging av 

omsorgssenteret 

henstiller de 

kommunen om ikke 

å endre terrenget på 

en slik måte at 

avrenning av 

overflatevann fra 

gårdsplassen 

vanskeliggjøres. 
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Reguleringsplan Heradsbygda omsorgssenter - varsel om oppstart

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for Heradsbygda omsorgssenter. Senteret

skal romme 68 omsorgsboliger, dagsenter og base for hjemmetjenesten. Norderhovhjemmet

er planlagt revet.

Spesielle merknader:

- Vi forutsetter at det b li en utkjøring på fv. 1 74 .

- By ggegrense for fylkesvegen er 1 5 m.

- Det må utarbeides støykart og e v. tiltak må beskrives.

Generelle merknader

For Statens vegvesen er det viktig at områder for ny utbygging er vurdert i en større

sammenheng med hensyn til samordnet areal - og transportplan legging. Grunnlag bør være

godkjent kommune(del)plan.

Regulering av ny virksomhet medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler,

og de trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere. For større

utbygginger vil det ofte være nødvendig med en trafikkanalyse. Forholdet til kollektivtrafikk

og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveger) må avklares. I den grad

planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg - og trafikkforhold på fylkesvegen må

dette tas vare på i planarbeidet. Slike endringer må påregnes forlangt gjennomført før

området kan tas i bruk, og det må inngås gjennomføringsavtale med Statens vegvesen før

tiltak kan iverksettes. Langs riks - og fylkesveger kreves minimum 8,0/3,0 m utenfor vegkant

regulert til «annen veggrunn – teknisk anlegg». Normalt kreves teknisk detaljplan som

grunnlag for regulering av riks - eller fylkesveger og eventuelle avvik fra vegnormalene må



2

dokumenteres. Slik detaljplan anbefales hitsendt for forhåndsvurdering før endelig

plan forslag utarbeides og fremmes for offentlig ettersyn.

Byggegrensen skal mellom annet vurderes i forhold til støysituasjonen i det aktuelle

området. For regulering av støyømfintlige formål nær riks - eller fylkesveg kreves

støyforholdene dokumentert og nødv endige tiltak innarbeidet i planen.

Det må påregnes innsigelse fra Statens vegvesen mot eventuelt planforslag som ikke er i

samsvar med nasjonale hensyn eller viktige parametere i vegnormalene.

Vi forutsetter ny uttalelse fra Statens vegvesen i forbindelse med offentlig ettersyn.

Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Bjertnæs Anne - Mette

Senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .



Mary Kjekshus
Heradsbygdvn. 26
351,8 Honefoss

Ringerike kommune
Areal og byplankontor
Postboks L23
3502 Honefoss

Ileradsbygda,0 8 . 0 9 . 2017

Ref. Deres brev 0f.09.20L7 Heradsbygda omsorgssenter.

Undertegnede sitter i uskiftet
Ole Magnus Kjekshus. Jeg har ikke

Merknader:

Hva skjer med stromforsYningen

bo etter
tilgang til Altinn.

fra trafo i
bygget som skal rives?

Vannforsyningen til 55/5 må ivaretas.

Trærne rundt paviljongen bevares

Legekontor og apotek.

Med hilsen
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BUSKERUD
FYLKESKOMMUNE UTVIKLINGSAVDELINGEN

MfJT T,å TT 1 1 01il. 2017

RINGERIKE KOMMUNE

Att. Guro Li

Postboks 123 Sentrum

3502 HøNEFOSS

vår dato: o9.Lo.20L7
Deres dato: 01.09.2017

bfk.no

Vår referanse:
Deres referanse:

2OL7/ts734-3
L7/29s8-3

Vår saksbehandler:
Lars Hovland, tlf. 32 80 86 64

¡
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Heradsbygda omsorgssenter - gnr 54 bnr 4 - Ringerike kommune -

varsel om oppstart - detaljregulering - uttalelse om kulturminner

Vi viser til brev datert 1. september 2OL7 med varsel om oppstart av planarbeid for Heradsbygda

omsorgssenter på Heradsbygda i Ringerike kommune, jf. pbl 5 t2-8. Høringsfrist er 9. oktober 2017.

KORT OM PLANEN

Formålet med planen er å legge til rette for nytt omsorgssenter på Heradsbygda. Senteret skal romme

omsorgsboliger (68 enheter), dagsenter og base for hjemmetjenesten.

AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER

Vi har ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Planområdet ligger i

et område av stor kulturhistorisk interesse med stedsnavn som Ve, Vesal, Veien, Oppen, Hallum. Dette
har trolig vært et sentralsted ijernalderen, noe det store gravfeltet på Veien lenger mot øst også

antyder. På Ve/Vesal skal det i følge stedsnavnet ha stått en helligdom i form av et stort langhus.

Heradsbygdveien er også et veifar som trolig kan føres tilbake tiljernalderen. Planområdet er et av
ytterst få områder på Ve/Vesal som fremdeles inneholder arealer som tilsynelatende er urørt av

utbygging. Potensialet for å finne automatisk fredete kulturminner i disse urørte områdene er vurdert
som såpass høyt at vi må foreta en arkeologisk registreringlørvi kan uttale oss til planen.

Vi viser til Lov om kulturminner S$ 8 og 9 om undersøkelsesplikten ved planlegging av offentlige og

større private tiltak. Utgifter til slik granskning må dekkes av tiltakshaver jfr. lovens 5 10. Det er en

fordel at registrering av automatisk fredete kulturminner foretas på varselstadiet for å unngå

konflikter senere i planprosessen. Slike registreringer må foretas på bar og frostfri mark. Det vil i dette
området være aktuelt å sjakte med gravemaskin. Man vil da kunne finne flatmarksgraver, dvs. graver

uten synlig markering på overflaten, eller påvise bosetningsspor som stolpehull, kokegroper og

ildsteder som også er automatisk fredete kulturminner. Tiltakshaver må bekoste gravemaskin med

fører til en slik registrering, jmf. kulturminneloven 510. Gravemaskinen skal være over L5 tonn og med

flatt skjær på skuffa. Skuffa bør ha en bredde på minst 1,20m og være vridbar.

Fylkeskommunen deltar i et prosjekt med utvidet myndighet i forhold til kulturminnelovens $8, 1. og 8,

4. ledd. Fylkeskommunen kan derfor i enkelte tilfeller frigi enkeltliggende kulturminner av vanlig
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17084761
(17 t2e58-13)
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

Postadresse;

Postboks 3563

NO-3007 Drammen

Besøksadresse:

Hauges gate 89, Drammen

E-postadresse
postmotta k@bfk. no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto

2200.07.13523

Foretaksreg¡steret

NO 964 951 373



forekommende type, jamlør brev fra Miljøverndepartementet av t6.02.20L5. Dersom det blir aktuelt å

benytte seg av dette i gjeldende planområde vil vita kontakt under registreringen for å avgjøre om

eventuelle registrerte kulturminner kan undersøkes med det samme. Dette skal skje innenfor
gjeldende budsjett og skal ikke overstige to dagsverk i felt og to dagsverk til etterarbeid.
Kulturminnene vil da bli frigitt uten videre vilkår ved senere offentlig høring. For videre informasjon

om prosjekt for utvidet myndighet, se; http://www.riksantikvaren.no/Veilednins/For-
forva ltninsen/Arkeolosi/Deleserine-av-mvndighet

Tidsbruken for den arkeologiske registreringen inkludert reise, for- og etterarbeid er beregnet til 37,5

timer, hvorav inntil 15 timer med gravemaskin. I tillegg kommer maskintimer til igjenfylling av

søkesjakter. Øvre økonomiske ramme for det arkeologiske arbeidet vil være på kr. 100245,-. Se

vedlagte budsjett for detaljer rundt kostnader. Vi gjør oppmerksom på at tiltakshaver selv kan sØrge

for gravemaskin i hendhold til de spesifikasjoner som er oppført over. Vår budsjettpost med kostnader

tilgravemaskin vil da bortfalle.

Vi minner om at vi stiller som krav at det på registreringer med beløp på kr 50 000,- eller hØyere, skal

betalast 50% a konto f6r registreringen kan påbegynnes.

Vi ber om aksept sammen med navn og adresse på mottaker for faktura til: postmottak@bfk.no

Du finner mer informasjon om arkeologiske metoder og arealplanlegging her:

http://www. bfk. noÆienesteomrade/Ku ltu rminnevernl/

Med vennlig hilsen

Lars Hovland

rådgiver arkeologi

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signotur

Vedlegg:

1 Budsjett kulturminneregistrering - Heradsbygda omsorgssenter

Kopitil:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN
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Budsj ett arkeologisk registrering

Buskerud fyl keskom m u ne

Saksnr.

Prosjektnr.

17/Ls734 Saksbeh.:

Dato

Sted/ gård, kommune

Tiltakshaver

Adresse

TIMEKOSTNADER

timer àkr sum

Forarbeid 7,5 kr 786 kr 5 89s
Feltarbeid u/overnatting
Feltarbeid m/overnatting

15,0 kr
kr

786
1 048

kr
kr

lL790

Etterarbeid 15,0 kr 786 kr 7L790
Sum timekostnader 37.5 kr 29475

2 dager á kr 650,- 1 300kr

REISEUTGIFTER

Reiseutlegg

Leiebil el. tilsvarende
Sum reiseutsifter I 300kr

K'øP AV TJENESTER

Gravemaskin

Annet teknisk utstyr
Delsum kr 37 5A0

Naturvitenskapelige analyser
L4C

annet
Delsum naturvitenskap kr 32 000

Andre konsulenttienester

Sum ki6p av tienester kr 69 500

Kulturhistorisk museum L0%
av fu

2948kr
lønnskostnader)ntiltn %10 av

SUM BUDSJETT (maksimum) kr t03223





Bane NOR SF

Postboks 4350, NO 2308 Hamar

Sentralbord: 05280

postmottak@ bane nor.no

banenor.no

Org.nr: NO 917 082 308 MVA

Bankgiro: 1503 74 00537

IBAN - nr: NO4115037400537

BIC: DNBNOKK

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum

3502 HØNEFOSS

D ato : 03.10.2017
Saksref : 201724314 - 2

Deres ref . : 17/2958 - 3
Side: 1 / 1

Vår saksbehandler : Knut Oddvar Stene
Telefon:
Mobil: +47 40870400
E - post: Knut. Oddvar. Stene@banenor.no

Merknad til varsel om oppstart av planarbeid - Heradsbygda omsorgssenter, Ringerike
kommune.

Viser til mottatt varsel om oppstart av planarbeid for Heradsbygda omsorgssenter, datert 1.9.2017.
Planområdet ligger over 200 meter fra eksisterende jernbane og berører ikke jernbanens interesser . Følgelig

har Bane NOR ingen merknader til oppstartsvarselet.

Med vennlig hilsen

Ragnhild Lien
seksjonssjef
Planavdelingen, Forvaltning og samfunnskontakt

Knut Oddvar Stene
utreder og planlegger
Planavdelingen, Forvaltning og samfunnskontakt

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur



M0TTATT Û /- ûKT. 2t17

Hønefoss, 2. oktober 2017

Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Heradsbygda omsorgssenter - varsel om oppstart av planarbeid

Vi har mottatt ovennevnte varsel med svarfrist 9. oktober

Vi har også den 29. september hatt en telefonsarntale med "forslagsstillers" kontaktperson:
Arild Magnus Rønnestad. Han kunne fortelle at det fortsatt ikke av avgjort hvordan det nye
omsorgssenteret i detalj vil bli utformet. Men vi fikk også inntrykk av at vi ikke ville få noe
mer informasjon om prosjektet før etplanlagt informasjonsmøte med senterets naboer skulle
avholdes. På dette tidspunktet ville imidlertid det meste rundt prosjektet være besluttet
Vi ønsker derfor å uttale oss om et par punkt nå:

A. Den nye bebyggelsens avstand fra grensen mot oss.

B: Overflatevann

Avstand fra nabogrensen.
På situasjonsplan det henvises til i ovennevnte brev, er boligblokken inntegnet med ca.4
meters avstand til vår felles grense. I følge Rønnestad er dette forskriftenes
minimumsavstand, og kanskje er dette korrekt.

Vi føler imidlertid at denne (kanskje 3-etasjers) blokken kommer ubehagelig nær oss. 4 meter
fungerer OK når vi snakker om saÍrme type bebyggelse, men når det er snakk om å plassere
en boligblokk så tett opptil en villabebyggelse, blir dette seende dominerende og upassende
ut.
Omsorgssenteret blir jo liggende midt i et villaområde. Blokken vil awike svært i karakter fra
øvrig boligmasse ogbør planlegges med "Iuft" omkring seg.
Det har kanskje planleggerne innsett også? Det eneste huset som ikke er med i den vedlagte
modell av det ferdige senteret med dets nabohus, er nemlig vårt?
Vi må nok si at det ikke bare føles og ser ut som et overgrep å legge blokken så tett opptil vårt
hus, men det er et overgrep!

Å legge bebyggelse med såpass forskjell ihøyde så tett opptil hverandre kan også by på andre
utfordringer. Avstanden fra vår skorstein til senterets vinduer i 2. etasje kan bli så liten som
15 meter ogrcyken fra skorsteinspiper stiger som kjent ikke alltid rett opp . . . .!
Det er ikke vanskelig å skjønne at dette vil skape problemer.
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Vi anmoder kommunen intenst om å trekke omsorgssenteret noe lenger unna vår felles
grense, alternativt redusere høyden med én etasje på fasaden mot vest. Man vil vinne på
estetikk og også forebygge framtidige konfliktområder.

Overflatevann.
Slik vintrene har blitt på Ringerike de siste årene, har vi opplevd plutelige og betydelige
temperaturstigninger. Dette kan medføre snøsmelting og avrenning på frossen mark. Vi har et
stort jorde ovenfor oss og er avhengig av äfà smeltevannet unna. I dag renner det fra vår
gårdsplass mot øst og videre nedover langs vårt felles gjerde med Norderhovhjemmet. Det er
den eneste veien vannet kan slþe urula, slik "topografren" er.

I forbindelse med bygging av omsorgssenteret henstiller vi til kommunen om ikke å endre
terrenget på en slik måte at avrenning av overflatevann fra vår gårdsplass vanskeliggjøres.

Med vennlig hilsen
for Ingrid og Lars Sandnes

Kopi: Arild Magnus Rønnestad, Ringerike kommune

O*,
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Ringerike kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av 
reguleringsplanarbeid for Heradsbygda omsorgssenter 
 
Fylkesmannen har mottatt varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for 
Heradsbygda omsorgssenter like utenfor Hønefoss i Ringerike kommune hvor det skal 
legges til rette for et nytt omsorgssenter. Vi ber om at forhold knyttet til støy, 
trafikksikkerhet, landskap, naturmangfold, klima og energi og universell utforming blir 
tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer.  
 

Bakgrunn 

Vi viser til brev av 1. september 2017 med varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering 
for Heradsbygda omsorgssenter like utenfor Hønefoss. 
 
Det går frem av kunngjøringen at senteret skal romme omsorgsboliger, i alt 68 enheter, 
dagsenter og base for hjemmetjenesten. 
 
I gjeldende kommuneplan er området avsatt til offentlig bebyggelse. 
  

Fylkesmannens kommentarer 

I det videre planarbeidet ber vi om at trafikkstøy blir vurdert og ivaretatt i tråd med Klima- og 
miljødepartementets støyretningslinje T-1442/2016. Trolig er området utsatt for trafikkstøy 
fra Heradsbygdveien som overstiger de gjeldende grenseverdiene. Det er derfor viktig at 
planforslaget sikrer gjennomføring av støyreduserende tiltak før støyfølsomme bruksformål 
kan tas i bruk. Vi ber om at støyutredningen følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at 
nødvendige støytiltak blir innarbeidet i planen. 
 
Vi ber om at det legges vekt på trafikksikre løsninger, spesielt for myke trafikanter i området. 
Vi viser blant annet til rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser. Her er 
det også føringer som skal sikre erstatningsarealer dersom arealer av betydning for barns 
lekemuligheter blir negativt berørt av planforslaget. Vi ber om at dette vurderes som en del av 
planarbeidet. 
 
Videre må ny bebyggelse gis en god estetisk utforming, både som enkeltbygg og i forhold til 
omkringliggende bebyggelse og landskap. I Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging står det at kommunene skal ivareta landskapshensyn i planleggingen. 
Vi viser også til Den europeiske landskapskonvensjonen som Norge har sluttet seg til.  
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Det er en nasjonal målsetting å få til energieffektive bygningsløsninger, jf. Meld. St. 21 
(2011-2012) Norsk klimapolitikk og Meld. St. 13 (2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for 
2030. Et viktig tiltak er å satse på alternative oppvarmingsmåter til strøm, for eksempel 
tilrettelegging for varmepumpe, fjernvarme, bioenergi eller bygging av 
lavenergibygg/passivhus.  
 
Vi viser også til Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og plan- og 
bygningsloven § 3-1 bokstav g med krav om at planleggingen skal ta klimahensyn gjennom 
løsninger for energiforsyning. Vi ber om at kommune og tiltakshaver prøver å legge til rette 
for dette og at miljøvennlige energiløsninger blir utredet. 
 
I den grad det er relevant for dette planarbeidet må det også redegjøres for hvordan de 
miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er 
vurdert og fulgt opp i saken. 
 
Vi vil også minne om prinsippene om en universell utforming. Dette er forhold som det må 
redegjøres for i saken og som må sikres fulgt opp gjennom bestemmelsene. Vi viser til Lov 
om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og Regjeringens 
handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. 
 
Til slutt vil vi vise til plan- og bygningsloven § 4-3 hvor det er krav til utarbeidelse av en 
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved utarbeidelse av planer for utbygging. 
Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet 
til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 
Vi ber om at ROS-analysen følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at eventuelle 
nødvendige tiltak mot uønskede hendelser blir innarbeidet i planen. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Geir Sørmoen 
fung. fagsjef 
 
 

  Brede Kihle 
   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
Kopi til: 
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen 
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal 





RINGERIKE KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Hovedkomiteen for Helse og omsorg
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15 / 8516 - 4 Arkiv: L44 &40

10006 Heradsbygda omsorgssenter mulighetsstudie

Forslag til vedtak:

Rådmannen foreslår planlegging og bygging av nye omsorgsboliger i henhold til planer som
er fremkomme t i mulighetsstudie . Kostnadsrammen er kalkulert til 330 MNOK som må
indeksreguleres frem til en ferdigstillelse. Senteret kan tidligst stå ferdi g vinteren/våren 2020 .
Prosjektet må fullfinansieres av kommunen. Husbanken vil kunne gi tilskudd på inntil 96,2
MNOK.

Sammendrag

I handlingsprogrammet til Ringerike kommune for 2015 - 2018 er det avsatt midler til
utbygging av nye omsorgsboliger ved Hov omsorgsområde og etablering av nytt
omsorgssenter på Heradsbygda . Det ble gjennomført en mulighetsstudie med arkitekt og
referansegruppe for begge prosjektene høst 2015 og vår 2016, med hensikt å komme opp
med al ternative forslag til planer og tilhørende kostnadskalkyler.

Basert på dette ble det utarbeidet en politisk sak 22.9.2016.
Saken ble fremlagt for Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd og formannskapet.
Rådmannen trakk saken i fo rmannskaps møtet . Et ter politisk behandling så ble prosjektet
utvidet til en ramme på 68 boenheter og dagsenter for 60 brukere.

Ny mulighetsstudie ble ut arbeidet høst/vinter 2016/2017 med disse rammene.



Beskrivelse av saken

Mulighetsstudien for Heradsbygda omsorgsse nter gir svar på at det er mulig å etablere 68
boenheter samt få til en samlokalisering med dagsenter, hjemmepleie og nytt legekontor.
Denne studien ligger til grunn for de videre anbefalinger som her fremkommer. Studien
inneholder en kalkyle for kostnaden e. I tillegg er det gjort vurderinger av tilskudds muligheter
og en vurdering av realistisk fremdrift for prosjektet.

Ringerike kommune sin energi og klimaplan vil ligge til grunn for gjennomføringen av
prosjektet. Sertifisering systemet BREEAM vil bli brukt som verktøy for dokumentasjon .

Det er i forbindelse med mulighetsstudien utført et tilleggsnotat vedrørende bruk av massiv
tre i prosjektet . Konklusjonen er at massiv tre er egnet og dette vil bli utredet i det videre
arbeid med tanke på bygging i m assiv tre.

Forholdet til overordnede planer

Reguleringsplan nr. 58 av 1.8.69 foreligger for området.
Planen er ikke formelt vedtatt, dette betyr at området må omreguleres

Juridiske forhold

Det er ikke inngått noen kontrakter utover avtalen med Asp lan Viak AS for gjennomføring av
mulighetsstudier. Denne er avsluttet.



Økonomiske forhold

Kostnadskalkyle for bygging av omsorgsboligene har blitt utarbeidet i forbindelse med
gjennomføring av mulighetsstudie vinteren 2017 . Kalkylen tilsier en forventet prosjek tkostnad
i størrelsesordenen 303 MNOK. inkl. mva. I tillegg til dette vil det påløpe kostnader i
forbindelse med tømming og rivning av gammelt bygg og klargjøring av tomt. Dette er anslått
til 1 5 MNOK. Inventarbudsjett er anslått til 12 MNOK. Totalt 330 MNOK. inkl. mva.
Beløpet må indeksreguleres frem til mulig ferdigstilling .

«Nye Heradsbygda Omsorgssenter», bestående av omsorgsboliger, parkeringshus,
eldresenter, legesenter , fysioterapi og fasiliteter for hjemmetjenestene, vil ha et br uttoareal i
løsningsforslaget på 8856,1 m2, fordelt på tre plan. Samlet kostnadskalkylen (basert på Norsk
Prisbok, Standard: Middels høy kvalitet, Tek 10) ligger på kr. 303 MNOK inkl. reserver og
marginer. Prosjektet vil bli realisert etter TEK17, noe som vil kunne influere på kalkylen.

Mulighetsstudien presenterer en kalkyle med en snittkostnad på kr. 34 126, - / m2. I tillegg må
det innkalkuleres:

Løst inventar : kr. 12 MNOK
Rivning/tømming/klargjøring : kr. 15 MNOK

Totalt : kr. 27 MNOK

Samle t kalkyle for prosjektet blir da kr. 330 MNOK. Beløpet er i 2017 - kroner og må
indeksreguleres for byggeperioden. Alle priser er oppgitt inkl. moms.

Når vi fordeler kostnadene på de forskjellige funksjonenes nettoareal (spesifisering av innhold
i.h.t. vedl egg), vil disse anslagsvis kunne stipuleres til:

Omsorgsboligene kr. 248 497 359, -
Dagsenteret kr. 35 051 606, -
Hjemmetjenesten kr. 39 201 494, -
Legesenter kr. 7 249 541, -

Hvor stort tilskudd fra Husbanken kan påregnes?

Husbankens tilskuddssatser for omsorgsplasser for 2017, er i snitt inntil 50 % av maksimalt
godkjente anleggskostnader, fordelt på 45% per omsorgsbolig og 55 % per sykehjemsplass.
Det kan også gis inntil 55 % utmåling av tilskudd der det etableres egne lok aler for
dagaktivitetstilbud i tilknytning til allerede eksisterende omsorgsboliger. Det er en
forutsetning at dagaktivitetstilbudet omfatter beboerne i omsorgsboligene, men tilbudet skal
også kunne benyttes av andre som har et slikt behov.

Ringerike komm une ansees fortsatt ikke som et pressområde, og godkjente anleggskostnader
pr. omsorgsbolig på Ringerike er maksimalt kr. 3 144 000, - . Kostnader kommunen har utover
dette, utløser ikke tilskudd. J.fr ovenforstående kalkyle ligger kostnadene pr. omsorgsboli g på
kr. 3 654 373, - (under forutsetning av at anbuds priser ligger likt med kalkylen), og vil derfor
kunne utløse optimalt tilskudd. Tilskuddets størrelse vil derfor for omsorgsboliger være kr.
1 425 000, - /omsorgsplass.



Kommunen kan derfor få inntil kr. 96 220 000, - i investeringstilskudd for omsorgsplassene og
inntil kr. 19 278 400, - for dagsenteret. Lokaliteter for hjemmetjenesten og legesenter utløser
ikke statlige investeringstilskudd.

Hvilke husleieinntekter kan påregnes?

Ringerike kommune har vedtatt at husleienivået i kommunalt eide boliger skal harmoniseres
med «gjengs leie». Heradsbygda ligger pr. definisjon innenfor «Hønefoss sentrum», der
«gjengs leie» for ett - roms leilighet (35 m2) med normal standard er satt til kr. 6 098, - /mnd.
Tilsvarende lei lighet med god standard (oppusset/ny) er definert med 12 % påslag. Husleien
ved Heradsbygda omsorgsboliger vil derfor ligge på kr. 6 830, - /mnd.

Kommunen vil også motta husleie fra aktuelle aktører ved legesenteret og fysioterapisenter .

Kan de som får tild elt plass på Heradsbygda omsorgssenter få bostøtte?

Retten til bostøtte er inntektsavhengig. Er du over 18 år og bor i bokollektiv der boligen er
tildelt av kommunen, eller som bor i et privat bokollektiv av helse - eller sosialfaglige grunner,
kan søke om bostøtte. Retten til bostøtte inntrer dersom inntektsgrunnlaget er lavere enn
definerte grenser.

I Ringerike kommune er denne inntektsgrensen (en person i husstanden) i tilpasset bolig
kr. 17 479, - /mnd. For unge uføre er tilsvarende grense kr. 19 90 9, - /mnd.

Rådmannens vurdering

Tomten i Heradsbygda har i mange år vært benyttet til helseinstitusjon. Norderhovhjemmet
har blitt benyttet som aldershjem, dagsenter og base for hjemmepleien. Bygningene er i en slik
forfatning at det er vedtatt å rive al t eksisterende på området. Tomten er regulert til formålet,
har en unik beliggenhet og er svært godt egnet til et omsorgssenter.

Rådmannens vurdering er at senteret som er utredet i mulighetsstudien, gir en maksimal
utnyttelse av tomten, basert på de fun ksjoner som er definert inn. Nødvendig parkering er
definert under bakken som frigjør mest mulig plass utvendig til grøntområder og god
logistikk inn og ut av anlegget. Det at flere funksjoner kan samles i ett senter gir gode
effekter av sambruk og rasjone ll drift. Spesielt gjelder dette parkering/logistikk og
mottakskjøkken. Men også andre grunnleggende funksjoner som felles bruk av nødvendige
møterom, lett tilgang ved heis til alle områder, et stort tilpasset uteområde og lignende gir
god sambrukseffekt. I nærområdet ligger også eksiterende eldreboliger som vil kunne nyte
godt av funksjonene i et nytt omsorgssenter. I sum medfører dette en god utnyttelse av
tomten og potensielt gode muligheter for mer rasjonell drift.

Kostnaden for å bygge vil i et hvert prosjekt være nært knyttet til areal av anlegget, og den
kvalitet som ønskes. Begge disse vil bli nøye vurdert i videre planlegging. I studien for dette
anlegget er det lagt til grunn erfaringstall for tilsvarende anlegg og en middelshøy kvalitet
med basi s i passivhus standard. Passiv hus standard betyr i dette tilfellet at man legger seg
noe over kravet i gjeldende byggeforskrift med tanke på energiforbruk.



Rådmannens vurdering er at samlokalisering av flere funksjoner reduserer byggekostnadene
for anlegget. Videre er det også økonomisk gunstig at den gamle bygningsmassen som fjernes
vil klargjøre for bygging av en kjeller med parkering uten at en behøver å gjøre store
ytterligere inngrep. Dette frigjør areal til bygningsmasse og uteområder som ellers ville blitt
båndlagt av parkering .

Investeringstilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i
sykehjem og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse - og
omsorgstjenester. F.o.m. 1.1.2017 er det gjort endringer i ordningen. Fra 2021 vil det være et
absolutt krav om netto tilvekst i omsorgsplasser for å få tildelt tilskudd. Denne ordningen skal
gradvis innføres i 2017, 2018, 2019 og 2020. Om lag 20 prosent av tilsagnsrammen i 2017
skal forbeholdes plasse r som gir netto tilvekst. Denne andelen skal økes til henholdsvis 40, 60
og 80 pst de neste årene.

Ringerike kommune har ikke foretatt fornyelser i bygningsmassen innen Helse og omsorg på
flere år, mange omsorgsplasser som er saneringsverdige. Kommunen ha r lenge drøftet
bygging av et nytt sykehjem som erstatning for Hønefoss sykehjem og i mangel på
korttidsplasser har det blitt etabler t midlertidige omsorgsplasser på utrangerte rom (uten
toalett/dusj) både ved Hønefoss og Tyribo.

Dersom vi manøvrerer oss inn i en posisjon der vi ikke kan etablere omsorgsboligene på
Heradsbygda uten å demonstrere en netto tilvekst i plasser, vil ikke investeringstilskudd bli
utbetalt. Det kan derfor være av avgjørende betydning at dette prosjektet fremmes og startes
opp i 2 017, da 80 % husbankens ramme fortsatt kan utbetales dette år uten at netto tilvekst
må dokumenteres.

For å få tilskudd innvilget i 2017 må søknad leveres snarest, og byggestart må skje dette året.
Derfor er oppstart på rivning av gammelt bygg og klargjøri ng av tomt planlagt til
september/oktober 2017. For å makte husbankens frister, forhold til anbud, kontrahering av
entreprenører o.l., må kommunen snarest ha et politisk vedtak om bygging som grunnlag.

Basert på dette er det rådmannens anbefaling at det igangsettes videre planlegging og bygging
av nytt omsorgssenter i Herads bygda basert på mulighetsstudien.

Vedlegg

- Mulighetsstudie Heradsbygda revidert Alt. A ver. 1.1
- Notat massivtre Heradsbygda

Ringerike kommune, 09.03.2017
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Asplan Viak ble i 2015 engasjert av Ringerike kommune, gjennom rammeavtale BTV Innkjøp, til å
utarbeide mulighetsstudier for tre ulike prosjekt for omsorgsboliger på Hov og Heradsbygda. Leveranse
av rapport for mulighetsstudie Heradsbygda omsorgssenter ble levert i november 2015, med utredning
av to ulike alternativ for utbygging.

Høsten 2016 ble Asplan Viak engasjert til å bearbeide ett av de tidligere leverte alternativene, alternativ
A, for å vurdere mulighetene for å øke antall boenheter i prosjektet til 68 fra tidligere viste 54
boenheter. Resultatet foreligger i denne rapport, med tekst, tegninger og kalkyle. For generell
redegjørelse rundt formatet for mulighetsstudien og for referanseprosjekt, vises det til opprinnelig
utarbeidet rapport for Heradsbygda omsorgssenter mulighetsstudie.

Oppstartsmøte fant sted i november 2016. Prosjektleder for Ringerike kommune har som for den
opprinnelige mulighetsstudien, vært Arild Magnus Rønnestad.

for Asplan Viak as
Oslo, 20. februar 2017

Sivilarkitekt Bård Helland Sivilarkitekt Alec Ross Andreassen
Oppdragsleder Fagansvarlig

Innhold

Beskrivelse av prosjektet s.3
Kalkyle s.5
Arealoppsett s.6
Tegninger revidert alternativ A s.7







5

Kalkyle Heradsbygda revidert alternativ A

# Konto Pris Pris/BTA Andel

1 Felleskostnader 25 082 099 2 799,3 14,1%

2 Bygning 97 388 247 10 869,2 54,8%

3 VVS 24 592 366 2 744,7 13,8%

4 Elkraft 11 445 536 1 277,4 6,4%

5 Tele og automatisering 8 593 259 959,1 4,8%

6 Andre installasjoner 2 837 319 316,7 1,6%

SUM 1-6 HUSKOSTNAD 169 938 826 18 966,4 95,7%

7 Utendørs 7 651 693 854,0 4,3%

SUM 1-7 ENTREPRISEKOSTNAD 177 590 519 19 820,4 100,0%

8 Generelle kostnader 32 651 083 3 644,1 18,4%

SUM 1-8 BYGGEKOSTNAD 210 241 602 23 464,5 118,4%

9 Spesielle kostnader 52 560 400 5 866,1 29,6%

SUM 1-9 PROSJEKTKOSTNAD 262 802 002 29 330,6 148,0%

RM Reserver og marginer 39 420 300 4 399,6 22,2%

SUM Kalkyle 302 222 303 33 730,2 170,2%
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Arealoppsett revidert alternativ A

H E RAD SBYG D A OM SORGSSE N TE R -
revidert alternativ A Alternativ A Kommentar

AREALER FUNKSJONER I LØSNI NGSFORSLAG revidert alternativ A

Funksjon Antall Areal Samlet areal

1 Omsorgsboliger
Beboerrom med bad 68 29,9 2033,2 Alle boenheter tegnet med omtrentlig minimumsareal. Hvorvidt alle skal følge denne norm, eller det skal legges opp til variasjon av størrelser, må avklares.
Felles oppholdsstue og spiseplass 10 72,3 723,3 Gjennomsnittlig areal per bogruppe, noe variasjon mellom gruppene
Skyllerom 10 14,7 146,6 Gjennomsnittlig areal per bogruppe, noe variasjon mellom gruppene
Lager i bogrupper 10 12,7 127,3 Gjennomsnittlig areal per bogruppe, noe variasjon mellom gruppene
WC/RWC i grupper 10 8,4 83,6 Gjennomsnittlig areal per bogruppe, noe variasjon mellom gruppene
Skrivestasjon felles to grupper 5 9,0 45,0
Kontor avdelingsleder, felles to grupper 5 9,5 47,5
Aktivitetsrom felles 3 32,0 96,1 Gjennomsnittlig areal per bogruppe, noe variasjon mellom gruppene
Kontor enhetsleder 2 8,0 16,0
Medisinrom 1 10,0 10,0
Lager felles 1 78,6 78,6
Nettoareal i løsningsforslag 3407,2

2 Dagsenter 480,6 Husbankens anbefaling om 10 m2 per bruker skal legges til grunn. Ikke endret i revidert alternativ A
Oppholdsrom Enkeltarealer per rom er ikke definert i løsningsforslagene
Spiserom
Trimrom med apparater
Treningsrom aktiviteter
Aktivitetsrom
Erindringsrom
Datarom
Vaktrom
Kontor
HC WC
WC
Frisør og fotpleie
Garderobe
Fysioterapi Kan vurderes samlokalisert med legesenter eller at benytter trimrom dagsenter
Nettoareal i løsningsforslag 480,6

3 Hjemmetjeneste 379,6 Spiserom og møterom deles med personal for omsorgsboliger Ikke endret i revidert alternativ A
Vaktrom Enkeltarealer per rom er ikke definert i løsningsforslagene
Spiserom
Kontor Inkl. kontorer for fysio/ergo
Medisinrom
Medisinsk lager
Stort møterom
Lite møterom
Garderober, med dusj og toalett 60,0
Lager 77,9 antall og areal må avklares
Pasientarkiv 20,0 areal må avklares
Nettoareal i løsningsforslag 537,5

4 Legesenter 99,4 Enkeltarealer per rom er ikke definert i løsningsforslagene. Ikke endret i revidert alternativ A
Resepsjon
Venterom
Undersøkelsesrom
Laboratorium
HCWC
WC personal
Nettoareal i løsningsforslag 99,4

5 Fellesfunksjoner Ikke endret i revidert alternativ A
Mottakskjøkken 80,0
Varemottak 20,0
Nettoareal i løsningsforslag 100,0

6 Parkering 55 plasser, samt sykkelparkering 1536,4 antall må avklares Ikke endret i revidert alternativ A
Parkering hjemmetjenestens biler
Parkering besøkende
Parkering ansatte
Vaskeareal for biler hjemmetjenesten 40,0
Nettoareal i løsningsforslag 1576,4

7 Tekniske areal areal må avklares Ikke endret i revidert alternativ A
Teknisk rom
Bøttekott
Boder beboere Behov vurderes
Nettoareal i løsningsforslag

Sum nettoarealer i løsningsforslag m2 6201,1

BRUKSAREAL OG BRUTTOAREAL I LØSNI NGSFORSLAG revidert alternativ A

BRA Bruksareal parkering plan 0 1576,4
Bruksareal plan 0 1664,5
Bruksareal plan 1 2604,8
Bruksareal plan 2 2414,4
Sum bruksareal i løsningsforslag m2 8260,1

BTA Bruttoareal plan 0 3414,4
Bruttoareal plan 1 2838,8
Bruttoareal plan 2 2602,9
Sum bruttoareal i løsningsforslag m2 8856,1
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Situasjonsplan og snitt A-A 1:500 (A3)
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Prosjekt: Tegning: Oppdragsgiver:

Plan 0. etasje
20.02.201 7

1 :250/A3
Dato:

Målestokk:Revidert
Alternativ A

Ringerike Kommune H eradsbygda 531 31 1 -23

Totalt bruksareal 0. etasje
3 240,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Lager
14,2 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Skyllerom
14,6 m2

WC
3,5 m2

RWC
7,2 m2

Heis/Trapp
19,7 m2

Lager
57,4 m2

Garderobe
35,0 m2

Garderobe
25,0 m2

Mottakskjøkken
80,0 m2

Arkiv
20,0 m2

Varemottak
20,0 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m 2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Skyllerom
14,6 m2

Ikke utgravd
576,2 m2

Kontor
9,5 m2

Skriverom
9,0 m2

Heis/Trapp
17,0 m2

Heis/Trapp
17,0 m2

Trapp
10,6 m2

Parkering 55 plasser
1 717,1 m2

Vaskeområde biler hjemmetjeneste
40,0 m2

Lager
70,5 m2

Medisinrom
10,0 m 2

Opphold
74,4 m2

Lager
20,5 m2

Mulig teknisk
349,6 m2

WC
3,1 m2

Opphold
84,1 m 2

Lager
9,8 m2

RWC
8,2 m2

Lager
3,3 m2

Terrasse
99,6 m2

Terrasse
99,6 m2

Lager
8,1 m2
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Prosjekt: Tegning: Oppdragsgiver:

Plan 1 . Etasje
20.02.201 7

1 :250/A3
Dato:

Målestokk:Revidert
Alternativ A

Ringerike Kommune H eradsbygda 531 31 1 -23

Totalt bruksareal 1. etasje
557,8 m2

Totalt bruksareal 1. etasje
2 088,5 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Opphold
28,7 m2

Opphold
41,9 m2

Lager
12,5 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Skyllerom
14,6 m2

WC
2,2 m2

R WC
5,5 m2

Heis/Trapp
19,7 m2

1

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Opphold
28,7 m2

Opphold
41,9 m2

Lager
12,5 m2

1

Beboerrom
29,9 m2

1

Beboerrom
29,9 m2

1

Beboerrom
29,9 m2

1

Beboerrom
29,9 m2

Skyllerom
14,6 m 2

WC
2,2 m2

R WC
5,5 m2

Skyllerom
16,3 m 2

Opphold
27,4 m2

Lager
13,2 m2

Beboerrom
27,0 m2

R WC
5,5 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

WC
2,2 m2

Beboerrom
29,9 m2

Opphold
41,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

R WC
5,5 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2Opphold

28,7 m2

Opphold
41,9 m 2

Lager
12,5 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Skyllerom
13,4 m2

WC
2,2 m2

Hage
591,4 m2

Beboerrom
34,7 m2

Trapp
10,6 m 2

Heis/Trapp
17,0 m2

Heis/Trapp
17,0 m2

Dagsenter
480,6 m2

Kontor
9,5 m2

Skriverom
9,0 m2

Kontor
9,5 m2

Skriverom
9,0 m2

Terrasse
22,2 m2

Hagestue/ aktivitetsrom
35,7 m2

Hagestue/ aktivitetsrom
24,4 m2

Hagestue/ aktivitetsrom
36,0 m2

Hage
518,9 m2

Kontor
8,1 m2
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Prosjekt: Tegning: Oppdragsgiver:

Plan 2. Etasje
20.02.201 7

1 :250/A3
Dato:

Målestokk:Revidert
Alternativ A

Ringerike Kommune H eradsbygda 531 31 1 -23

Totalt bruksareal 2. etasje
537,4 m2

Totalt bruksareal 2. etasje
1 877,0 m2

Heis/Trapp
19,7 m2

Beboerrom
27,1 m2

Kontor
9,5 m2

RWC
5,5 m2

Beboerrom
29,9 m2

WC
2,2 m2

Opphold
41,9 m2

RWC
5,5 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2Opphold

28,7 m2

Opphold
41,9 m2

Lager
12,5 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Skyllerom
13,4 m2

WC
2,2 m2

Skyllerom
16,3 m2

Opphold
27,4 m 2

Lager
13,2 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
34,7 m2

Skriverom
9,0 m2

Legesenter
99,4 m2

Hjemmetjeneste og fellesareal personal
379,6 m2

Heis/Trapp
17,0 m2

Heis/Trapp
17,0 m2

Trapp
10,6 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Opphold
28,7 m2

Opphold
41,9 m 2

Lager
12,5 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Skyllerom
14,6 m2

WC
2,2 m2

RWC
5,5 m2

1

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Opphold
28,7 m2

Opphold
41,9 m2

Lager
12,5 m2

1

Beboerrom
29,9 m2

1

Beboerrom
29,9 m2

1

Beboerrom
29,9 m2

1

Beboerrom
29,9 m2

Skyllerom
14,6 m2

WC
2,2 m2

RWC
5,5 m2

Kontor
9,5 m2

Skriverom
9,0 m2

Balkong
29,4 m2

Balkong
29,4 m2

Kontor
8,1 m2
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3D-modellfoto, fugleperspektiv,
sett fra sør

Perspektiv, fra øst
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Perspektiv, fra hage

Perspektiv, fra sør
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Sammendrag
I forbindelse med detaljreguleringen av Heradsbygda omsorgssenter i Hønefoss , er Norconsult
engasjert av Søndergaard Rickfelt AS for Ringerike kommune til å utarbeide en trafikkanalyse .
Bygningsmassen skal romme 68 omsorgsboliger, servicesenter, base for hjemmetjenesten ,
legekontor og parkeringskjeller .

E ksisterende adkomst i sørøstlig hjørne av tomta, via Heradsbygdveien, skal benyttes, og adkomsten i
nord fjernes. Kiss & ride etableres ved hovedinngangen til bygget, med inn - og utkjøring via
adkomstveien.

Det er sammenhengende gang - og sykkelvei langs fylkesveien forbi omsorgssenteret, og tomta ligger
i en akseptabel sykkel - og gåavstand til Hønefoss sentrum. Det må sør ges for trygg ferdsel mellom
hovedinngangen og bussholdeplassen, som ligger på motsatt side av Heradsbygdveien . Det er
Norconsults anbefaling at eksisterende gangfelt flyttes lenger sør og opphøyes . Det bør også
etableres gangforbindelse (fortau) mellom Heradsbygdveien og nabotomtene i sør vest , som deler
adkomst med omsorgssenteret. Løsningene som detaljprosjekteres, må oppfylle kravene til universell
utforming. Busstoppet Veksalbakken bør også oppgraderes til en høystandard holdeplass.

Dagens kollektivt ilbud i området anses som akseptabelt. Et attraktivt kollektivtilbud vil kunne bidra til
mindre biltrafikk til/fra planområdet .

Basert på forutsetningene lagt til grunn , er det beregnet en total turproduksjon til/fra
utbyggingsområde t på rundt 1 3 00 kjøret øy per døgn, med ca. 130 kjøretøy i makstimen. Dette vil si
en økning i ÅDT på 400 i forhold til tidligere situasjon med Norderhovhjemmet.

Det ligger en generell usikkerhet knyttet til estimering av turproduksjon, trafikk - og retningsfordeling
samt beregni ng av fremtidig trafikk.

Beregnede trafikkmengder i adkomstkrysset tilsier at det ikke vil være nødvendig med kanalisering
eller svingefelt.

Det er gjennomført kapasitetsberegninger i SIDRA Intersection versjon 7, og resultatene er brukt til å
vurdere eks isterende kryss Heradsbygdveien x adkomst omsorgssenter. Beregningene viser at
krysset vil ha god kapasitet og gi gode avviklingsforhol d i alle tilfarter og alle svingebevegelser .

Det er også blitt gjort en vurdering av hvilket parkeringsbehov det vil være på tomta og hvilke
konsekvenser planlagt parkeringsdekning vil føre med seg. Forutsatt dagens reisevaner i
Hønefossområdet , vil det være behov for om lag 121 parkeringsplasser. En lavere parkeringsdekning
enn dette kan føre til at de som ikke får plass velger å parkere bilen utenfor tomta. Dersom
reisevanene /reisemiddelfordelingen til de ansatte og besøkende av omsorgssenteret ikke endres, og
det etableres 89 parkeringsplasser, vil dette bety 32 parkerte biler langs omkringliggende veinett på
dagtid. For å unngå parkering på uønskede steder, bør det skiltes med parkering forbudt.

Avslutningsvis i rapporten er det skissert opp en løsning for kryssgeometri, kiss & ride og
gangforbinde lser for gående og syklende , som anbefales lagt til grunn for detaljprosjektering og
utarbeidelse av høydeplaner . Løsningen tar ikke hensyn til høyder.
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I nnledning
I forbindelse med detaljreguleringen av Heradsbygda omsorgssenter , er Norconsult AS engasjert av
Søndergaard Rickfelt AS, på vegne av Ringerike kommune , til å gjennomføre en trafikkanalyse.

Tomten (gnr/bnr 54/4) er regulert til helseformål og inneholdt tidligere Norderhovhjemmet, som ble
revet i 2017. Eiendomsgrense og tidligere bebyggelse er vist på Figur 1 .

Figur 1 : Norderhovhjemmet og eiendomsgrense . (Kilde: Ringerike.kommune.no)

Formålet med denne trafikkanalysen er å belyse hvordan utbyggingen av Heradsbygda
omsorgssenter vil påvirke adkomstkrysset i Heradsbygdveien , med tanke på trafikkavvikling og -
sikkerhet, samt hva tiltaket vil medføre av trafikkmengder. Det er også blitt gjort en vurdering av
dagens kollektivtilbud og tilgjengelighet for myke trafikanter .

Trafikkanalysen inneholder en beskrivelse av dagens situa sjon mht. a d komst, trafikkmengder, forhold
for gang/sykkel og kollektivtrafikk og trafikksikkerhet.

For fremtidig situasjon er det beregne t nyskapt trafikk , retnings fordeling og parkeringsbehov , samt
vurder t løsninger med tanke på myke trafikanter, kollek tivtrafikk og kryssutforming. Det er også blitt
sett på hvilke konsekvenser den planlagte parkeringsdekningen vil føre med seg.

Avslutningsvis er det skissert opp mulig løsning for kiss & ride , kryssgeometri og adkomst for myke
trafikanter.

Alle analyser o g vurderinger i denne rapporten er basert på rådgivers beste og uavhengige skjønn.
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Dagens situasjon

Lokalisering og adkomstforhold

Planområdet ligger 3 kilometer vest for Hønefoss sentrum , ca. 5 minutter i reiseti d med bil , drøyt 1 0
minutter på sykkel og 35 minutter med gang e1 (se Figur 2 ) .

Figur 2 : Oversiktsf igur med avstander til sentrale målpunkt . ( Kartgrunnlag: Norkart AS, Illustrasjon: No rconsult)

Tomta har tidligere huset Norderhovhjemmet, som ble benyttet som eldresenter, legekontor og kontor
for hjemmesykepleien. Bygget ble revet høsten 2017 og skal erstattes med Heradsbygda
omsorgssenter.

Norderhovhjemmet hadde to adkomstveier via Her adsbygdveien (fv. 174) . Biltrafikk til n y bebyggelse
skal kun benytte adkomsten i sørøstre hjørne av tomta (se Figur 3 og Figur 4 ) . Adkomstveien er ca.
3,8 meter bred og ligger i en bakke, som flater ut noen meter før kry sset (se Figur 5 ) .

1 Google maps
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Figur 3 : Adkoms t kryss via Heradsbygdveien, synsretning nordvest. Bebyggelsen på bildet viser
Norderhovhjemmet, som nå er revet . (Kilde: Google Maps)

Figur 4 : Adkoms t kryss via Heradsbygdveien, synsretning sørøst. Boligen midt i bildet er revet og erstattet med
nytt bygg med annen plassering . ( Kilde: Google Maps)
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Figur 5 : Adko mstvei sett fra s ørøstre del av tomta, opp mot Heradsbygdveien . (Foto: Norconsult 15.01.18)

Adkomstkrysset i Heradsbygdveien ligger på toppen av en bakke og er et ukanalisert T - kryss.
Siktforholdene er akseptable i alle retninger. Heradsbygdveien er forkjø rsregulert , med fartsgrense 40
km/t , og er tilkoblet E16 sørøst for planområdet.

Trafikkmengder

Statens vegvesen foretar regelmessige tellinger på riks - og fylkesveinettet, som registreres i Norsk
Vegdatabank (NVDB). Figur 6 viser årsdøgntrafikken2 (ÅDT) på veinettet.

2 Årsdøgntrafikk (ÅDT) er gjennomsnittstrafikk i løpet av et døgn (sum begge retninger).
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Figur 6 : ÅDT på veinettet rundt Heradsbygda omsorgssenter. (Kilde: NVDB, illustrasjon: Norconsult)

Det utføres ofte trafik ktellinger i sammenheng med utarbeidelsen av en trafikkanalyse. Dette gjøres for
å få en indikasjon på hvilke trafikkmengder som genereres fra et planområde (turproduksjon), samt
retningsfordeling. Da Norderhovhjemmet allerede er revet, er det ikke mulig å foreta telling for å vite
hvor mye trafikk som ble generert, eller i hvilken retning bilene kjørte.

I kapittel 3.2 , som omhandler turproduksjon fra nybygget, vil trafikkberegningene baseres på
erfaringstall, planlagt parkeringsdekning og skjønn.

Trafikkulykker

Det er blitt registrert 8 trafikkulykker i nærheten av planområdet , se Figur 7 og Tabell 1 . Det er ingen
ulykkespunkt3 eller ulykkesstrekninger4 på ve i nettet i nærheten av planområ det.

3 Et ulykkespunkt defineres som en strekning på 100 meter som har 4 eller flere ulykker med personskade
innenfor et tidsrom på 5 år.
4 En ulykkesstrekning defineres som en trekning på 1000 meter som har 10 eller flere ulykker med personskade
innenfor et tidsrom på 5 år.
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Figur 7 : Registrerte trafikkulykker med personskade i området. (Kilde: NVDB, Illustrasjon: Norconsult)

Tabell 1 : Informasjon om de åtte registrerte ulykkene. (Kilde: NVDB)

Nr. Kategori Skadegrad Tidspunkt Uhellskode Stedsforhold

1 Sykkelulykke Lettere
skadd

Mai, 1993 Avsvinging til høyre foran
kjørende i motsatt retning fra
fortau eller G/S - vei

Firearmet kryss (X -
kryss)

2 Bilulykke Lettere
skadd

September,
2002

Påkjøring for øvrig ved
venstresving

Avkjørsel

3 Bilulykke Lettere
skadd

September,
2003

Avsvinging til venstre foran
kjørende i motsatt retning

Avkjørsel

4 Bilulykke Alvorlig
skadd

Mars, 2017 Fotgjenger stod stille eller
oppholdt seg for øvrig i
kjørebanen

Vegstrekning utenfor
kryss/avkjørsel

5 Sykkelulykke Lettere
skadd

Juni, 2002 Kryssende kjøreretninger (uten
avsvinging)

Firearmet kryss (X -
kryss)

6 Bilulykke Lettere
skadd

Mai, 2002 Høyresving foran kjørende i
samme retning

Firearmet kryss (X -
kryss)

7 Mc - ulykke Lettere
skadd

September,
2008

Høyresving foran kjørende i
samme retning

Firearmet kryss (X -
kryss)

8 Sykkelulykke Lettere
skadd

Oktober,
2009

Påkjøring for øvrig ved
venstresving

Firearmet kryss (X -
kryss)

To av ulykkene fant sted ved det nordligste adkomstkrysset til Norderhovhjemmet og involverte
venstresvingende kjøretøy. I beskrivelsen av ulykke nummer 2 er det påpekt dårlige siktforhold.

Fire av ulykkene skjedde i krysset Heradsbygdveien x Veksalveien x Ve terrasse. Etter at ulykkene
skjedde, er det etablert fartshump i fylkesveien på begge sider av krysset.
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Kollektivt ilbud

Nærmeste bussholdeplass er Veksalbakken (tidligere kalt Norderhovhjemmet ), som ligger rett ovenfor
vestlig adkomst til tomta. Denne betjenes i hovedsak av lokalbusslinje 222 Hønefoss – Heradsbygda .
Bussen kjører fra Hønefoss, i en runde rundt boligområdet og tilbake igjen. Man kan altså gå av og på
bussen på den samme holdeplassen, uavhengig av hvilken retning man reiser. Runden rundt tar 7
minutter5. En annen mulighet , når ma n skal i retning Hønefoss, er å gå ned til holdeplassen Ve -
svingen , 35 0 meter unna . Denne gåturen tar 5 minutter ifølge Google maps. Holdeplasser og kjørerute
er vist på Figur 8 .

Figur 8 : Kollektivtilbudet som betjener planområdet. ( Kartgrunnlag: Norkart As , Illustrasjon: Norconsult)

På hverdager kjører linje 222 stort sett med halvtimes frekvens på dag - og kveldstid , og 15 -
minuttersfrekvens i rushtiden. Lørdag og søndag går ruten hver time. Ifølge Brakars rutetabeller
bruker bussen 6 minutter mellom Hønefoss sentrum og planområdet.

I tillegg går det to andre busslinjer forbi planområdet; 241 Hønefoss – Noresund – Nor efjell og 242
Hønefoss – Øst - Veme . Disse har få og sporadiske avganger.

T ilgjengelighet for myke trafikanter

Hovedrute 4 for gående og syklende passerer forbi planområdet. Denne følger Heradsbygdveien og
Soknedalsveien fra Oppenåsen til Hønefoss stasjon, o g har på strekningen planskilte kryssinger av
større veier . Mellom Hønefoss stasjon og sentrum, er det stedvis ensidig fortau og stedvis ingen fysisk
tilrettelegging for gående. Gang - og sykkelruten forbi planområdet er vist på Figur 9 .

5 Brakar.no
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Figur 9 : Gang - og sykkel forbindelsen mellom Oppenåsen og Hønefoss sentrum . (Kartgrunnlag: Norkart As,
Illustrasjon: Norconsult)

Ved vestliggende adkomst til tomt a er det gangfelt, fartsdemper og bussholdeplass med taktile
ledelinjer. Kollektivreisende , som ønsker å benytte Ve - svingen holdeplass, vil oftest krysse
Heradsbygdveien syd for eksisterende gangfelt . Ve - svingen holdeplass har ta ktile ledelinjer og les kur.

De to adkomstene er vist på Figur 10 . Ingen av de eksisterende adkomstveien har fortau eller annen
tilrettelegging for myke trafikanter.

Figur 10 : Adkomstforhold ved tomta , m e d n y s i t u a s j o n v e d b o l i g p å s y d s i d e n a v a d k o m s t v e i e n . (Kilde: Finn.no)
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På befaring 15.01.18 ble det observert brøytekanter ved Veksalbakken holdeplass , som var til hinder
for de gående . Ve - svingen var imidlertid brøytet . De to holdeplassene har henholdsvis k antstopp og
busslomme.

Figur 11 : Brøytekanter ved Veksalbakken holdeplass utgj ør et hinder for myke trafikanter . (Foto: Norconsult
15.01.18)



Oppdragsnr . : 5180162 Dokumentnr.: 001 Versjon: 01
Heradsbygda omsorgssenter | Trafikkanalyse

n: \ 518 \ 01 \ 5180162 \ 4 resultatdokumenter \ 41 rapporter \ 5180162_trafikkanalyse heradsbygda omsorgssenter.docx 2018 - 03 - 19 | Side 14 av 28

Fremtidig situasjon

Beskrivelse av utbyggingsområdet

Det er planlagt at Heradsbygda omsorgssenter skal romme 68 omsorgsboliger, servicesenter, base
for hjemmetjenesten og legekontor .

Omsorgsboligene bemannes med 55 årsverk; 20 personer per skift på dagtid, 20 på kveldstid og 4 på
nattevakt. Service senteret er dimensjonert for 60 brukere og inkluderer blant annet mottakskjøkken og
trenings fasiliteter , frisør og fotpleie . Hjemmetjenesten består av 85 årsverk og flere ansatte , hvorav 45
personer jobber på dag vakt, 15 på kveld svakt og 2 på nattjeneste .

Det er planlagt parkeringskjeller og sykkelparkering. Varelevering vil foregå ved adkomsten til
parkeringskjelleren, på baksiden av bygget sett fra fylkesveien .

Illustrasjon av hvordan omsorgssenteret kan bli seende ut er vist i Figur 12 .

Figur 12 : 3D - modellfoto av Heradsbygda omsorgssenter . (Kilde: A T Plan & arkitektur, datert 12.01.18 )

Nullvekstmålet

Nasjonal transportplan (NTP 2018 – 2019) slår fast at forventet vekst i persontransport med bil skal
tas med kollektivtrafikk, gåing eller sykling i de største byene (nullvekstmålet).
Samferdselsdepartementet peker på at det er et stort potensial og behov for å prioritere dette også i
Hønefoss6.

6 KVU Hønefoss, Statens vegvesen, mars 2015
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For å oppnå en endring i reisevaner, må det relative konkurranseforholdet mellom transportmidlene
endres. Dersom kollektivtrafikk, gange og sykkel skal overta mer av transportarbeidet, må
transportsystemene utvikles slik at de blir reelle konkurrenter til bilen . Dette betyr stort fokus på
tilrettelegging for kollektivtrafikk, gående og syklende, men også restriktive tiltak for biltrafikken.

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013 - 14 viste at 82 % av reisene til og fra arbeid i
Hønefossområdet ble utført med bi l7. Omsorgssenteret vil inneholde et stort antall arbeidsplasser, og
har et potensiale til å bidra positivt til nullvekstmålet.

Flere g ående, syklende og kollektivreisende

Et viktig satsingsområde for Ringerike kommune er fokuse t på et grønt skifte. I hand lingsprogrammet
for 201 7 - 202 0 står det at k ommunen har inngått en sykkelbyavtale med Statens vegvesen og
Buskerud fylkeskommune, hvor det er foreslått 1 million kroner årlig bevilgning til sykkelbysatsing i
perioden . Sentrum skal gjøres mer tilgjengelig for myke trafikanter bla. ved å bygge flere nye gang - og
sykkelbroer8. Det settes også i gang et pilotprosjekt der privatpersoner får tilskudd til innkjøp av el -
sykkel.

Omsorgssenteret har et godt utgangspunkt ved at det ligger i akseptabel gang - og sykkelavstand til
Hønefoss sentrum. For å øke attraktiviteten til gang - og sykkeltilbudet, er det viktig å sørge for god
trafikksikkerhet og universell utforming. Det bør også etableres en sikker og god sykkelparkering og
g arderobeløsning .

Kollektivtilbudet er i dag akseptabelt , og reisetiden til Hønefoss sentrum er konkurransedyktig i forhold
til bil. I sin uttalelse til planoppstart, skriver Brakar at de planlegger å utvide busstilbudet til
Heradsbygda frem mot etablering av jernbanestasjon og kollektivknutepunkt ved dagens Hønefoss
stasjon9.

Tiltak for redusert biltrafikk

Parkering er et svært viktig virkemiddel for å regulere bilbruk i byer og tettsteder. All forskning viser at
begrenset tilgang til parkering både ved st art - og målpunkt er effektivt for å redusere bilbruk. Effekten
er størst i tette byområder med nærhet til viktige funksjoner og bra kollektivtilbud. Regulering av antall
plasser har størst effekt. Lengre avstand til parkeringsplassen, avgifter, tidsbegrens ning og regler for
bruken av plassene reduserer også sannsynligheten for å bruke bil10.

Avgiftsparkering på arbeidsplass

Hvorvidt en arbeidstaker kan parkere gratis på arbeidsplassen, har mye å si for hvilket reisemiddel
vedkommende velger å bruke til jobb. Figur 13 viser sammenheng
mellom andel kollektivreiser til arbeid og reisetidsforskjell mellom kollektivtrafikk og bil med og uten
tilgang på gratis parkering. Selv i tilfeller der reisetiden med kollektivtrafikk er halvparten så lang som
med bil er kollektivandel en over 30 prosentpoeng lavere når en arbeidstaker har tilgang på gratis
parkeringsplass.

7 Rapport 59/2015, Reisevaner i Ringeriksregionen 2013 / 14 , UrbanetAnalyse
8 Handlingsprogram 2017 - 2020 – Budsjett 2017, Ringerike kommune
9 «Vurdering av uttalelser ved varsel om oppstart av planarbeid» datert 02.09.15, Søndergaard
Rickfelt AS
10 Tiltakskatalog for transport og miljø (internett), 2007, Transportøkonomisk institutt
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Figur 13 : Sannsynlig andel kollektivreiser av motoriserte reiser til arbeid i store tettsted er etter relativ reisetid og
parkeringsforhold ved arbeidsstedet. Gjelder valg mellom kollektivtransport og bil (som fører). (Kilde: Bystruktur
og transport, En studie av personreiser i byer og tettsteder, 2011, T ransportøkonomisk insitutt ).

Eksempelet vis er hvordan avgiftsbelegging av arbeidsplassparkering kan være et effektivt virkemiddel
for å redusere bilbruken på arbeidsreiser.

Behovsbasert parkering

Behovsbasert parkering vil si at det blir stilt til rådighet et begrenset antall parkeringsplasser og at det
er opp til virksomheten å bestemme hvilke behovskriterier som skal styre tilgangen til plassene.
Kriteriene kan for eksempel kobles til helsemessige forutsetninger, behov for å bruke bilen i
arbeidstiden, tilgang til alternative reisemåter til/fra j obben, behov for å kjøre barn til barnehage osv .
Utfordringene er først og fremst knyttet til de ansattes vaner, forventninger og holdninger .
Behovsbasert parkering er et virkemiddel som kan spille på lag med andre typer parkeringstiltak .11

Tabell 2 viser en oversikt over behovskriterier som kan brukes.

Tabell 2 : Eksempler på ulike typer behovskriterier. (Kilde: tiltak.no)

Parker ingsbehov Spesifisering av behov

I. Sosiale behov for å bruke bil og ha parkering
ved arbeidsplassen

a. Ubekvem arbeidstid med tidlig starttidspunkt eller
sent sluttidspunkt gjør det upraktisk å reise
kollektivt.

b. Transport av barn til barnehage gitt en viss
avs tand fra hjem til barnehage.

c. Transport av barn til barneskole opp til en viss
alder og over en gitt mimimumsavstand til skolen.

d. Tilsyn av familiemedlemmer som er syke og bor
hjemme.

II. Bor slik til at det ikke finnes (gode) alternativ
til bil

a. Arbeidstaker bor slik til at det er for langt å sykle,
det går ikke buss eller busstilbudet er ikke slik at
«park & ride» underveis er aktuelt.

b. Arbeidstaker bor slik til at kollektivtilbudet er dårlig
og reisetiden blir vesentlig større enn med bil.

11 Behovsbasert parkering, 2013, Tor Medalen (tiltak.no)
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Vurdering av park eringsbehov og konsekvenser

Norconsult er blitt bedt om å vurdere hvilket parkeringsbehov det vil være ved Heradsbygda
omsorgssenter , samt hvilke konsekvenser den planlagte parkeringsdekningen vil føre med seg.

Beregning av parkeringsbehov

Det er krav fra kommunene at besøkende til omsorgssenter og servicesenteret må prioriteres i forhold
til parkering på området og at parkeringsplass under tak for biler tilknyttet hjemmetjenesten prioriteres.

Servicesenteret skal fungere som møtearena for hjemmeboende (la vterskeltilbud), med f.eks. bøker
og aviser. I tillegg er det beboere og pårørende som vil benytte senteret. Det forutsettes dermed at
trafikken til/fra servicesenteret er innbakt i den til omsorgsboligene og at det ikke vil være nødvendig
med egne parkeri ngsplasser tilknyttet servicesenteret.

Ifølge Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 utføres 60 % av besøksreisene og 82 % av
arbeidsreisene i Hønefossområdet med bil12. Besøksreiser innebærer alle reiser med formål å besøke
venner / familie , av persone r som er 13 år eldre. Det antas i dette tilfellet at flere av besøkende til
omsorgsboligene vil kjøre bil sammenlignet med gjennomsnitt et .

I beregningen er det tatt følgende forutsetninger:

• Hjemmetjenesten disponerer 45 tjenestebiler. Samtlige skal ha ege n , forbeholdt
parkeringsplass.

• På dagtid er det 72 ansatte på jobb, hvorav 82 % kjører bil.
• Vaktskiftet mellom dag/kveld er forskjøvet slik at alle utskiftningen e ikke skjer samtidig .
• 60 % av beboerne får besøk på samme dag og halvparten av disse parkerer samtidig.

Bilandelen for besøksreisene settes lik som arbeidsreisene.

Tabell 3 viser en oversikt over hvor mange parkeringsplasser det vil være behov for unde r gitte
forutsetninger. For detaljert utregning se Tabell 4 i vedlegget .

Tabell 3 : Beregnet p arkeringsbehov , forutsatt dagens reisevaner.

Funk sjon Antall parkeringsplasser

Hjemmetjenesten 45

B esøkende til o msorgsbolige ne 1 7

A nsatte på dagtid 59

SUM 121

Dersom dagens reisevaner /reisemiddelfordeling opprettholdes vil det være behov for 121
parkeringsplasser.

Konsekvenser

Det er planlagt ca. 89 parkeringsplasser på planområdet . Avhengig av hvor mange parkeringsplasser
som etableres, vil dette bety et overskudd av biler som vil parkere andre steder , med mindre det
oppnås en endring i reisevanene til ansatte og besøkende .

12 Av reisende til arbeid er det 82 % som kjører bil og 2 % sitter på med andre. (Kilde: Reisevaner i
Ringeriksregionen 2013 - 2014 , rapport 59/2015, UrbanetAnalyse )
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På omkringliggende vein ett er fartsgrensen 40 km/t og 50 km/t, uten parkeringsrestriksjoner. Det vil
derfor i stor grad være mulig å parkere langs veien i nærområdet. Det vil også være
parkeringsmuligheter v ed fotballbanen , 400 meter unna (6 min å gå ifølge Google maps).

For å u nngå parkering på uønskede steder på tomta og utenfor tomta til omsorgssenteret , bør det
skiltes med parkering forbudt i området .

Trafikkmengder og - fordeling

Turproduksjon

Det foreligger ingen offisielle erfaringstall for kategorien private og offentlige omsorgstjenester og
helsetilbud. For å beregne trafikkbelastningen i adkomstkrysset etter utbygging, er det tatt
utgangspunkt i antall planlagte parkeringsplasser. Disse er sett i sammenheng med antall plasser som
fantes ved Norderhovhjemmet. S vingebevegelser er basert på skjønn.

Følgende forutsetninger er tatt:

ÅDT Heradsbygdveien 2800 (se avsnitt 2.2 ) .
Makstimeandel 10 % av ÅDT13

8 9 parkeringsplasser ved Heradsbygda omsorgssenter
53 parkeringsplasser ved Norderhovhjemmet
Makstimen er kl. 16.00 - 17.00
Samtlige hjemmetjenestebiler kjører inn på tomta i løpet av makstimen og 15 av dem kjører ut
(vaktskifte).

Med overnevnte forutsetninger lagt til grunn, er det beregnet at utbyggingen av Heradsbygda
omsorgssenter vil medføre en trafikkmengde på rundt 1 3 00 kjøretøy i døgnet (ÅDT).

Det er uvisst hvor mye trafikk som ble generert av Norderhovhjemmet. Trafikktall ene for
Heradsbygdveien fra NVDB, er fra perioden da Norderhovhjemmet var operativ og inneholder dermed
trafikk til/fra dette bygget. For å finne ny trafikkmengde på Heradsbygdveien må trafikken fra
Norderhovhjemmet trekkes fra og trafikken fra Heradsbygd omsorgssenter legges til.

Dette gir Heradsbygdveien nord vest en ÅDT på 2 05 0 og Heradsbygdveien sør øst en ÅDT på 3 100 .
Beregnede trafikkmengder er vist på Figur 14 . Detaljert beregning for førsituasjonen med
Norderhovhjemmet og fremtidig trafikksituasjon er vist i Tabell 5 til

Tabell 9 i vedlegget .

Figur 14 : Ny makstimetrafikk i adkomstkrysset etter utbygging av Heradsbygda omsorgssenter.

Trafikkberegningen viser at utbyggingen av pl anområdet vil medføre en økt trafikkmengde på rundt
400 kjøretøy i døgnet. I makstimen vil adkomstveien fra fylkesveien trafikkeres av , til sammen for
begge kjøreretningene, ca. 1 3 0 kjøretøy.

13 Makstimen tilsvarer normalt 10 - 12 % av ÅDT. (Kilde: Håndbok V127 – Kryssingssteder for gående)
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Trafikkvekst

Ifølge Ringerike kommune ( ref. møte 15.01.18) er det ingen konkrete utbyggingsplaner som vil påvirke
trafikkmengden på Heradsbygdveien i vesentlig grad, selv om Heradsbygda er et prioritert område for
utbygging. Det er uvisst om det foreligger vesentlige utbyggingsplaner langs busslinje 222.

I støyrapporten (datert 14.12.17) er trafikkmengden på Heradsbygdveien fremskrevet for 10 år , med
en forventet økning på 2 % per år , noe som gir en ÅDT på 3 480.

I denne rapporten er det lagt til grunn at det ikke vil være noen nevneverdig generell trafikkvekst på
Heradsbygda de neste 10 årene, som følger av et utvidet busstilbud og prioritering av vekst i andel
gående og syklende.

Utforming av adkomst

Veiutforming

Kjørebanebredden på adkomstveier i boligområder, fartsgrense 30 km/t , varierer etter a ntall boenheter
langs veien. Da veien vil gi adkomst til mer enn 50 boenheter14, bør tverrsnittet i Figur 15 som et
minimum benyttes . Veien har asfaltert bredde 4 meter og 0,5 meter grusskulder.

Figur 15 : Tverrprofil A1, 5 meter veibredde. (Kilde: Håndbok N100)

Belysning er et viktig sikkerhetstiltak for gående og syklende, som reduserer faren for mørkeulykker
vesentlig. God belysning øker opplev elsen av trygghet og er et virkemiddel for å få folk til å gå, sykle
eller reise kollektivt. Avkjørsler tilknyttet samlevei , samt adkomstvei A1, har krav om belysning. Dette
gjelder også gangfelt.

Det anbefales å utvide veiprofilet til 5 ,25 meter asfalter t bredde og 0,25 meter skulder , slik at en liten
lastebil og en personbil enkelt passere hverandre på strekingen.

Kryssutfor ming

Avkjørselen til omsorgssenteret bør utformes som kryss, da ÅDT på Heradsbygdveien overstiger
2 000 og ÅDT til tomta vil være me r enn 5015.

For kryssutforming er d et er tatt utgangspunkt i Håndbok V12 1. Figur 16 , Figur 17 og Figur 18 viser
kriterie r for etablering av eget venstre - og høyre svingefelt og trafikkøy i sekundærvei, basert på
trafikken i dimensjonerende time. Blå sirkel angir hvordan adkomstkryss et forholder seg i forhold til
kriteriene .

14 Adkomstveien gir adkomst til omsorgssenteret med sine 68 boenheter, samt nabotomten (gnr/bnr
54/89) med flere boenheter.

15 Håndbok N100, Veg - og gateutforming
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Figur 16 : Kriterier for venstresvingefelt ved kryssutforming. Blå sirkel angir adkomstkryss. (Kilde: Håndbok V121,
Statens vegvesen)

Figur 17 : Kriterier for trafikkøy i sekundærvei basert på trafikken i dimensjonere nde time. Blå sirkel angir
adkomstkryss. (Kilde: Håndbok V121, Statens vegvesen)
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Figur 18 : Kriterier for høyresvingefelt i primærvei basert på trafikk i dimensjonerende time . (Kilde: Håndbok V121,
Statens vegvesen)

Basert på dagens fartsgrense , og beregnede trafikkmengder , vil det ikke være nødvendig med
venstresvingefelt , høyresvingefelt eller kanalisering .

Passeringslomme

En passeringslomme er en breddeutvidelse på høyre side av veien, som gjør det mulig for kjørende
som skal rett fram å passere biler som venter på å svinge til venstre. Breddeutvidelsen bør være minst
30 meter lang og ha bredde 3 – 3,5 meter . Dette kan etab leres på Heradsbygdveien i adkomstkrysset
til tomten, men vil komme i konflikt med avkjørselen til gnr/bnr 54/10 og 54/11 samt G/S - veien .
Norconsult anser det ikke som hensiktsmessig å etablere passeringslomme.

Figur 19 : Passerings lomme med mål i meter.

Holdeplass

Det anbefales at holdeplassen oppgraderes med bussvennlig kantstein (kasselstein, 18 cm vis) slik at
av - og påstigning blir enklere for passasjerene. En oppgradering av holdeplassen vil være i samsvar
mtp. et utvidet busst ilbud, utbygging av boliger i Heradsbygda og en høy andel reisende til
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omsorgssenteret med nedsatt funksjonsevne. Figur 20 viser et eksempel på en holdeplass med høy
standard .

Figur 20 : Holdeplass med høy standard ved NMBU i Ås. (Kilde: Google Maps)

Kryssing for gående og syklende

Det anbefales å etablere et opphøyd gangfelt på fylkesveien nærmest mulig inngangspartiet til
omsorgssente ret, vinkelrett på veibanen. Gangfeltet må oppfylle kravet til universell utforming.
Eksisterende gangfelt ved den nordre adkomsten må fjernes. Eksisterende fartshump kan vurderes
beholdt.

Kapasitetsberegninger

Kapasiteten og kapasitetsutnyttelsen i kryss avhenger blant annet av stigningsforhold,
tungtrafikkandel, retningsfordeling og geometrien/utformingen i krysset. Kapasitetsberegningene for
adkomstkrysset Heradsbygveien x planområdet er gjort i SIDRA Intersection versjon 7. SIDRA -
beregninger gir blant a nnet opplysninger om belastningsgrad, kølengde, servicenivå i kryss.

Belastningsgraden sier noe om forholdet mellom kryssets trafikkmengder og kapasitet. Jo
høyere belastningsgrad – jo dårligere avvikling. Når belastningsgraden er under 0,70 er det
liten kødannelse i tilfarten og liten forsinkelse. I praksis regner en med at belastningsgrad opp
mot 0,8 - 0,85 (80 - 85 % kapasitetsutnyttelse) gir en akseptabel trafikkavvikling, mens en
belastningsgrad på over 1,0 tilsvarer overbelastning slik at køene vil vokse fram til
etterspørselen avtar.
Kølengde i form av 95 % - percentil tilsvarer en kølengde som kun vil overstiges et fåtall ganger
(5 %) i løpet av makstimen. En verdi på 1,0 betyr at bilkøen strekker seg over hele den
tilgjengelige veilengden. En verdi på ov er 1,0 betyr at bilkøen tilbakeblokkerer inn i tilstøtende
kryss.

Kapasitetsberegningen tar utgangspunkt i de beregnede trafikkmengdene og svingebevegelsene, som
vist i Figur 14 . Det er benyttet en tungtrafikkandel på 7 %, i likhet med hva som er registrert for
Heradsbygdveien16. Krysset er utformet som et enkelt T - kryss uten trafikkøyer eller svingefelt.

16 Kilde: vegkart.no
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Resultatene fra kapasitetsberegningene for adkomst krysset, i situasjonen med makstimetrafikk, er vist
i Figur 21 - Figur 24 .

Figur 21 : Oversiktsfigur adkomstkryss .

Figur 22 : Gjennomsnittlig kølengde i meter. Figur 23 : Kølengde i meter (95 % percentil).

Figur 24 : Belastningsgrad.

Beregningsr esultatene viser god trafikkavvikling i alle tilfarter uten tegn til kapasitetsproblemer .
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Skissert løsning for adkomst
Norconsult har skissert en mulig løsning for kiss & ride, utforming av adkomstkryss og adkomst for
gående og syklende , som anbefales lagt til grunn for detaljprosjektering og utarbeidelse av høydeplan .

Løsningen innebærer at eksisterende gangfelt flyttes nærmere hovedinngangen til omsorgsbygget og
opphøyes. Kryssgeometrien strammes opp og kiss & ride utformes som et enveiskjørt
sirkulasjonsareal , med overkjørbart og kjøresterkt dekke i midten .

Kiss & ride - området er dimensjonert for personbiler, men det vil være mulig for større kjøretøy å
benytte øya i midten for manøvrering. Sirkulasjonsarealet er gjort så smalt som mulig for å påvirke det
planlagte byggets plassering og utforming i minst m ulig grad.

Adkomst for biltrafikk og myke trafikanter holdes separat, noe som er en trafikksikkerhetsmessig
gunstig løsning . Løsningsforslaget er vist i Figur 25 og Figur 26 . Disse finnes også vedlagt bakerst i
rapporten.

For å unngå at kiss & ride - området brukes til parkering , bør være et tydelig skille . Det anbefales at
området skiltes med parkering forbudt.

Detaljprosjekteringen må blant annet vurdere behov for mur i forhold til å ta opp høydeforskjeller, samt
behov for evt. sikring i forhold til brøyting av fylkesveien.

Figur 25 : Løsningsforslaget inne bærer flytting av eksisterende gangfelt, kiss & ride og fortau langs fasaden med
tilkobling til bussholdeplass .
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Figur 26 : Løsningsforslag sammen med et større utsnitt av tilgrensende område .
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Konklusjon
Adkomsten til det nye bygget er planlagt via eksisterende adkomst i sørøstre hjørne av tomta. Kiss &
ride etableres ved hovedinngangen til bygget, med inn - og utkjøring via adkomstveien som tar av fra
fylkesveien .

Tomta ligger i en akseptabel sykkel - og gåavstand ti l Hønefoss sentrum og har et godt utgangspunkt
når det gjelder å øke andelen gående, syklende og kollektivreisende til/fra jobb. Dagens kollektivtilbud
i området anses som akseptabelt , men bør utvides for å møte de ansattes behov.

Det må sørges for trygg f erdsel innad på tomta – mellom bussholdeplassen, hovedinngang og
nabotomtene som deler adkomstvei med omsorgssenteret . E ksisterende gangfelt over fylkesveien bør
flyttes lenger sør over og opphøyes. Busstoppet Veksalbakken bør oppgraderes til en høystandard
holdeplass.

Basert på forutsetningene lagt til grunn , er det beregnet en total turproduksjon til/fra Heradsbygda
omsorgssenter på rundt 1 300 kjøretøy per døgn . T rafikkmengder og retningsfordeling i
adkomstkrysset tilsier at det ikke vil være nødvendig m ed kanalisering eller svingefelt.
K apasitetsberegninge ne i SIDRA Intersection versjon 7 viser at krysset vil ha god kapasitet og gi gode
avviklingsforhol d i alle tilfarter og svingebevegelser .

Forutsatt dagens reisevaner /reisemiddelfordeling i Hønefossområ det, vil det være behov for om lag
121 parkeringsplasser. Dersom reisevanene til de ansatte og besøkende av omsorgssenteret ikke
endres, og det etableres 89 parkeringsplasser, vil dette bety at 32 personer vil velge å parker e i
sidegatene på dagtid. For å unngå parkering på uønskede steder, bør det skiltes med parkering
forbudt.

01 2018 - 03 - 19 Trafikkanalyse ElWik FKO ElWik

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører
Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres
tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier .
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Vedlegg
Tabell 4 : Vurdering av parkeringsbehov.

Antall
enheter/ansatte

Andel
som får
besøk
samme

dag

Antall
besøkende
på en dag

Bilandel Andel som
står

parkert
samtidig

Parkeringsplasser

Omsorgsboliger
besøkende

68 60 % 41 82 % 50 % 17

Omsorgsbolig er
Hjemmetjenesten
Annet personell
Sum a nsatte dagtid

20
+ 45
+ 7
= 72

82 % 100 % 59

Hjemmetjenesten 45 100 % 100 % 45

SUM 121

Tabell 5 : Beregning av turproduksjon fra Heradsbygda omsorgssenter og svingebevegelser i adkomstkryss.

M akstime trafikk kl. 16.00 - 17.00
Dag
tid

Kveld
stid

And
el
inn

Ant
all
inn

Inn,
venstres

ving

Inn,
venstres

ving

Inn,
høyres
ving

Inn,
høyres
ving

And
el
ut

Ant
all
ut

Ut,
høyres
ving

Ut,
høyres
ving

Ut,
venstres

ving

Ut,
venstres

ving
Hjemmetje
nesten

45 15 100
%

45 9 0 % 41 1 0 % 5 100
%

15 9 0 % 1 4 1 0 % 2

Besøkende
16 16 50

%
8 100 % 8 0 % 0 20

%
3 100 % 3 0 % 0

Andre
ansatte

28 28 100
%

28 90 % 25 10 % 3 100
%

28 90 % 25 10 % 3

SUM
81 74 7 46 42 4

Tabell 6 : Beregning av turproduksjon f ra Norderhovhjemmet.
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Tabell 7 : Beregning av trafikkmengder på Heradsbygdveien uten turproduksjon fra Norderhovhjemmet.

Tabell 8 : Trafikkmengder og svingebevegelser i adkomstkryss, i førsituasjonen med Norderhovhjemmet.

Makstimetrafikk kl. 16.00 - 17.00

Makstimetrafikk
begge retninger

Høyresving Venstresving Rett frem Makstimeandel ÅDT

Adkomst 87 29 3 - 10 % 872

Heradsbygdveien øst 272 - 5 1 96 10 % 2720

Heradsbygdveien vest 2 01 5 - 96 10 % 2 008

Tabell 9 : Trafikkmengder og svingebevegelser i adkomstkryss , etter utbygging av Heradsbygda omsorgssenter .

Makstimetrafikk kl. 16.00 - 17.00

Makstimetrafikk
begge retninger

Høyresving Venstresving Rett frem Makstimeandel ÅDT

Adkomst 109 33 5 - 10 % 1092

Heradsbygdveien øst 374 - 61 140 10 % 3740

Heradsbygdveien vest 295 11 - 140 10 % 2952
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Ringerike kommune
Heradsbygda omsorgsboliger, 54/4, Hønefoss.

STØYVURDERING

Siv.ing Bjørn Leifsen AS

Hønefoss 14.12.2017



Heradsbygda omsorgsbolig er. Støyvurderinger. Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS
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Forord

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS har fått i oppdrag av Ringerike kommune å foreta en støyvurdering i
forbindelse med plan for nye omsorgsboliger i Heradsbygdveien 2 0, Hønefoss. Kontakt i
kommunen er Arild M. Rønnesta d og i arkitektfirmaet Søndergaard og Rickfelt, Stine Nyheim
Folseraas.

Støyberegninger og rapport er ut ført av Lars Oftedahl og sidema nnskontroll er utført av Bjørn
Leifsen.

Hønefoss 14.12.17.
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Forutsetninger.

Ringerike kommune planlegger å bygge nye omsorgsboliger i Herad sbygdveien 20, med inntil 68
boenheter over 2-3 plan.

Oversikt over planen:

Beregningene er gjort på grunnl ag av digitalt kart, plan- og op prisstegninger og opplysninger om
trafikk.

Til beregningene av støy er Novapoint versjon 18.40.FP4n benytt et. Lydutbredelsen simuleres i en
tredimensjonal modell der det pl anlagte bygget er lagt inn med kotehøyder for takkant og terrenget
er justert i hht t il situasjonsplan.

Trafikktall.

Det er benyttet trafikktall fr a NVDB, Nasjonal Vegdatabank for Fv 174. For den kommunale
Veksalbakken har vi gjort e t anslag for trafikkmengden.

Trafikken (årsdøgntrafikk=ÅDT) er fremskrevet med 10 år med en forventet økning på 2 %/år.

Tabell 1 Trafikkdata i beregningene.

Vei ÅDT2027 Hastighet km/t Andel tunge kjt. %
Fv 174, Heradsbygdveien 3 480 40 7
Veksalbakken 600 30 2
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Veiene er gitt normal døgnf ordeling av trafikken.

Det skal bemerkes at det skal rel ativt store prosentvise endrin ger til for at trafikkmengdene skal
medføre vesentlige feil i be regningene. En endring på 100 % gir en endring på 3 dB for
ekvivalentnivået.

Retningslinje for utendørs lydnivå.

Gjeldende retningslinjer for be handling av støy i bygnings- og plansaker er T-1442 fra MD.
Anbefalte støygrenser for vegtra fikk er vist i tabellen nedenfo r. De gjelder ved etablering av ny
støyende virksomhet og bygging av boliger, sykehus, pleieinstit usjoner, fritidsboliger, skoler og
barnehager. Alle tall er oppgitt i dB, frittfeltsverdier.

Tabell 2 Anbefalte grenser for utendørs lydnivå, ved fasader

Støynivå på uteplass og utenfor
rom med støyfølsom bruk

Støynivå utenfor soverom,
natt kl. 23 – 07

55 Lden 70 L5AF

Grenseverdiene for ekvivalentni vå gjelder støynivå midlet over år, angitt i definisjonen av
Lden og Lnight.
Grenseverdiene gjelder i den bere gningshøyde som er aktuell for den enkelte boenhet.
For innendørs støy fra alle ut endørs kilder og for utendørs stø y fra tekniske installasjoner på
bygning gjelder krav i teknisk f orskrift/NS8175 klasse C. (For boliger vil det si Leq=30 dBA
og Lmaks=45 dBA).
Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et næromr åde i tilknytning til
bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsform ål, jfr. definisjon i kap.6 i
T-1442.

Enheten Lden er en årsmidlet verdi der st øy på kvelden (19-23) gis 5 dBA ti llegg, og støy på natten
(23-07) 10 dBA tillegg.
Retningslinjen er veiledende, og i kke rettslig bindende. For å gjøre den rettslig bindende er det
nødvendig at det henvises til den i planteksten.
Det er ikke henvist til T-1442 i «Bestemmelser til detaljplan f or Hvidsten Sag og tilliggende arealer
i Kvelde sentrum».

Innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder

Tabell 2 angir grenseverdier fo r innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder i bygninger til boligformål
i lydklasse C.

Grenseverdien for maksimalt lydt rykknivå i tabellen gjelder ved ti hendelser eller flere som
overskrider grenseverdien.

Tabell 3: Utdrag av NS 8175: Lydklasse C for boliger. Høyeste grenseverdier for innendørs A-veid tidsmidlet og
maksimalt lydtrykknivå, LpA,24hog Lp,AF,max.

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C

I oppholds og soverom fra utendørs lydkilder Lp,A,24h(dB) 30

I soverom fra utendørs lydkilder Lp,AF,max(dB)

Natt, kl 23 07

45
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Resultater og konklusjoner.

Utestøynivå.

Vi har beregnet utendørs lydnivå s om støysoner for beregningspu nkthøyde 2 og 4 meter, se X01 og
X02. Det er også beregnet støy i tre fasadepunkter i mest utsat te fasader, se X03.

Lydnivået i mest utsatte fasade mot nordøst er beregnet til 54- 61 dB LpAeq24h (Lekv), 57-64 dB Lden

og 71-79 dB LpAFmax (Lmaks). Nivåene er over anbefalte gren severdier i T-1442. Dette regn es likevel
som akseptabelt når det ikke e r uteoppholdsarealer knyttet til området med slike nivå, og når
innendørs lydnivå i rom innenfor denne fasade er tilfredsstille nde (i hht NS 8175). Se neste avsnitt
om innendørs lydnivå.

Da det ikke er balkonger/uteom råder mot nord, har utestøyverdie ne kun interesse for å beregne
innenivået. Når det gj elder grenseverdien Lden 55 dBA utenfor rom til støyfølsom bruk, så er det
ikke mulig å innfri i dette tilf ellet. Men en bør i soverom sør ge for god ventilasjon slik at en kan
sove med lukkede vinduer hele året.

På utearealene ellers (nordve st, sydøst og sydvest) og balkonge r mot sydvest er det tilfredsstillende
lydnivå under grenseverdien på 55 dB Lden.

Innestøynivå.

Krav til innendørs lydnivå på LpAeq24h 30 dB for boliger stiller krav til fasadedemping som er
differansen mellom utestøynivå et og dette krave t. Som oftest e r det ekvivalentnivået som er
dimensjonerende. Det er beregne t høye maksimalnivå, og disse vi l kunne være dimensjonerende for
soverom i nattperioden kl 23-06. K ravet til innendørs maksimaln ivå er 45 dB LpAFmax (Lmaks) og
gjelder for nattperioden kl 23-07.

Videre detaljering av krav til vegg og vindu gjøres i neste pla nfase.
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1 SAMMENDRAG

1.1 Oppdrag s b e s k r i v e l s e

Ringerike kommune planlegger oppføring av nytt omsorgssenter i Heradsbygda i Ringerike kommune.
Arkimedum AS er engasjert for å forestå grunnundersøkelser og skrive rapport. Grunnundersøkelsene ble
gjennomført uke 7 - 2018

Herværende rapport beskriver grunnundersøkelsene med metoder, omfang og resultater, men inneholder
i k k e geote kniske vurderinger eller beregninger.

1.2 Topografi og g runnforhold

Terrenget på tomta heller sør - vestover og varierer fra ca kote 157 – 150. De laveste punktene ligger i en
grop etter kjeller fra revet bygning.

Det ble påtruffet fjell i alle punkter. Fje llet ser ut til å helle slakt i samme retning som terrenget, og ligger fra
kote 145 , 7 – 14 1 , 7

Grunnmassene består generelt av et topplag av sandig tørrskorpeleire varierende i t y k k e l s e fra 1 - 2 m . Under
t ø r r s k o r p a er det siltig leire ned til fjell , med enkelte tynne sandl ag.

Minste uomrørte skjærstyrke er målt til 31,0 kPa på 8m dybde ca midt på tomt a . Omrørt skjærstyrke på
samme sted er målt til 6,5 kPa

S ensitivitet en på leira varierer 2,7 > St > 6 ,1

Det er ikke påvist kvikkleire eller masser med sprøbruddegenskaper i un dersøkelsene.

T omten ligger utenfor aktsomhetssoner for kvikkleireskred.

D et er moderat til lav aktsomhetsgrad for radon.
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2 KARTGRUNNLAG

Fig 1 NGU løsmassekart

Nr Type Beskrivelse

41
Hav - og fjordavsetning,
sammenhengende dekke, ofte med stor
mektighe t.

Finkornige, marine avsetninger med mektighet fra 0,5 m til flere ti - tall meter.
Avsetningstypen omfatter også skredmasser fra kvikkleireskred, ofte angitt med
tilleggssymbol. Det er få eller ingen fjellblotninger i området.

43
Hav - og fjordavsetning og
strandavsetning. Usammenhengende
eller tynt dekke over berggrunnen

Grunnlendte områder med hyppige fjellblotninger. Tykkelsen på avsetningene er
normalt mindre enn 0,5 m men den kan lokalt være noe større. Det er ikke skilt
mellom hav - og strandavsetninge r. Kornstørrelser angis normalt ikke, men kan
være alt fra leir til blokk

50 Elve - og bekkeavsetning (fluvial
avsetning)

Materiale som er transportert og avsatt av elver og bekker. De mest typiske
formene er elvesletter, terrasser og vifter. Sand og grus dominerer, og materialet
er sortert og rundet. Mektigheten varierer fra 0,5 til mer enn 10 m

130 Bart fjell
Brukes om områder som stort sett mangler løsmasser, mer enn 50 % av arealet er
fjell i dagen.

Fig 2 NGU løsmassebeskrivelse
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Fig 3 NVE faregradsk art.
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Fig 4 NGU Radonkart
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Fig 5 Innmålte punkter
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3 FELTUNDERSØKELSER

Kart med ønskede koordinater ble mottatt den 31.01.18. Ved kabelpåvisning ble pkt 1 og 2 justert litt pga
høyspent i bakken. Punktene ble satt ut og målt inn . Stikker var Berntsen Plan & oppmåling v/Jørgen Bendz
Strøm.

Riggoperatør var Brødrene Myhre AS v/ Magnar Skogheim

3.1 Metoder og omfang

Det ble i uke 7 - 2018 utført feltundersøkelser på tomten:

Punkt Terreng Totalsondering (m) Fjell Skovlebor Vingebor

nr Kote Løsmasser Fjell Kote Stk f ra - til Dybder

1 156,7 15,0 2,0 141,7

2 152,4 8,2 0,5 144,2 8 stk 0 - 8m 2,5 – 3,5 – 4,5

3 152,0 9,8 2,0 142,2

4 155,6 10,3 1,5 145,3

5 152,0 8,4 2,0 143,6

6 151,7 6,0 2,0 145,7

7 151,8 7,5 2,0 144,3

8 15 0,6 8,8 2,0 141,8 8 stk 0 - 8m 3,5 – 4,5 – 5,5 – 6,5

9 151,2 7,8 2,0 143,4

10 153,5 11,5 0,5 142,0

11 152,0 9,6 0,5 142,4
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3.2 Totalsonderingsplott
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3.3 Vingeborprøver

Det ble tatt totalt 7 stk vingeborprøver . Posisjon og dybde ble vurdert ut fra TS - plott. Punktene 2 og 8
syntes å ha laveste motstand, og ble derfor valgt.

T ype Geonor H - 10 Vane borer - Vane 55/110

Innmålte ver dier er justert etter geonor kalibreringskurve.

Resultater:

Pkt Z Su Sur St

Nr m kPa kPa -

2 2,5 63,0 23,0 2,73

2 3,5 46,0 7,5 6,13

2 4,5 37,0 6,5 5,69

8 3,5 56,0 11,5 4,87

8 4,5 27,5 6,5 4,23

8 5,5 32,0 7,5 4,27

8 6,5 31,0 6,5 4,77



Heradsbygda omsorgssenter 10330

Hønefoss 0605 Ringerike 54 / 4 2 2 .02.2018

19

4 LABORATORIEUNDERSØKELSER

Det ble gjort analyse på totalt 16 stk poseprøver . Poseprøvene ble tatt ved punkt 2 og 8 – samme som
vingeborprøvene – for å få et sammenstilt resultat mellom disse.

Analysene ble utført ved Multiconsult AS sitt geotekni ske laboratorium på Skøyen.

Analysen omfattet:

• Fraksjonsfordeling
• Beskrivelse av jordarter
• Vanninnhold (w)

Resultater:

Pkt Dybde Beskrivelse w

nr m %

2 0 - 1 TØRRSKORPELEI RE, sandig, siltig 17,5

2 1 - 2 TØRRSKORPELEI RE, siltig 25,6

2 2 - 3 TØRRSKORPELEI RE, siltig 29,2

2 3 - 4 TØRRSKORPELEI RE, siltig, sandig 28,3

2 4 - 5 LEI RE, siltig 28,3

2 5 - 6 LEI RE, siltig 29,2

2 6 - 7 LEI RE 31,3

2 7 - 8 LEI RE, siltig 29,8

8 0 - 1 FYLLM ASSE: SAND, grusig 6,7

8 1 - 2 M ATERI ALE, siltig, sandig, leirig 20,0

8 2 - 3 LEI RE, siltig, forvitret 28,5

8 3 - 4 LEI RE 30,9

8 4 - 5 LEI RE, siltig 29,5

8 5 - 6 LEI RE, siltig 30,0

8 6 - 7 LEI RE, siltig 30,3

8 7 - 8 LEI RE, siltig, sandig 24,6

Fullstendig laboratorierapport er vedlagt i egen fil



Heradsbygda omsorgssenter 10330

Hønefoss 0605 Ringerike 54 / 4 2 2 .02.2018

20

5 O P P S U M M E R I N G A V U N D E R S Ø K E L S E R

Løsmasser

Løsmassekart viser at tomten li gger i et område med marin leire, men utenfor aktsomhetssoner for
kvikkleireskred. Undersøkelsene viser at det ikke er kvikkleire i grunnen. Grunnen består generelt av siltig
leire med S u 30 kPa og vanninnhold ca 30% .

T S - plott i pkt 2 og 8 vis te lavest motstand, og det var derfor naturlig å anta at resultate r fra vingeborprøver
på disse stedene ville gi minimumsverdier for hele tomta.

Grunnvann

Grunnvannstand ble ikke m å l t i unde rsøkelsene. Det antas at regnvann siger langs toppen av leirelaget.
Tomta ligger nær toppen av en åsrygg, og nedbørsfeltet vurderes som meget be g r e n s e t .

Fjell

Fjell er registrert på 6 – 15m under eksisterende terreng , d v s kote 141,7 – 145,7. Fjellet synes d e r m e d å ha
forholdsvis slak helling. F j e l l e t s e g e n s k a p e r e r i k k e v u r d e r t .

Fundamentering

For lave bygg m e d m o d e r a t e l a s t e r kan man vurdere direktefundamentering med såle og avstivende
ringmur/kjellervegg. RIB bør da gjøre en mer detaljert last be regning , og RIG vurderer g eometri på
fundamentene , evt kompenseri ng av bygget , o g s etninger .

For høye bygg med st ø r r e laster – s æ r l i g h v i s d e e r u j e v n t f o r d e l t - b ø r m a n vurdere fundamentering med
peler til fjell, enten betong eller stålkjernepeler. Setninger vil da bli eliminert.

Seismisk

Grunnen består gen erelt av et 6 - 15m tykt lag av s i l t i g leire. Leira er lite sensitiv og er middels fast .

Etter Eurokode 8 - tabell NA.3.1 - vurderes grunnen til å være Grunntype E

Grunntype S TB ( s ) TC( s ) TD ( s )

A 1,0 0,10 0,20 1,7

B 1,3 0,10 0,25 1,6

C 1,4 0,10 0, 30 1,5

D 1,55 0,15 0,40 1,6

E 1,65 0,15 0,30 1,4

T a b e l l N A . 3 . 3 V e r d i e r f o r g runntype A - E
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Kontrollskjema grunnundersøkelser

Eurokode 7 - 1 Kap. 3: Geotekniske data

Sjekkpunkter Dato

K orrekt informasjon om tomt og aktører i prosjektet er lagt inn 22.01.18

Nødvendige forunders økelser for å bedømme b yggeplassens generelle egnethet 29.01.18

Målsatte tegninger som angir plassering av bygninger på kart med koter er lagt inn 31.01.18

Befaring av tomten og området rundt 29.01.18

V urdert om områder utenfor byggeplassen har betydnin g for prosjektet 29.01.18

Innhentet geotekniske rapporter eller andre relevante opplysninger fra tomter i nærheten -

U tarbeidet program for grunnundersøkelser 02.02.18

Gjennomført grunnundersøkelser ihht til program o g evt. supplert under utførelse 14.0 2.18

Resultatene er tolket og drøftet for usikkerhet 22.02.18

J ord og jordlag er klassifisert og beskrevet 22.02.18

Dato Firma Navn Signatur

2 3 .02.18 Arkimedum AS Lars P. Tronrud
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SAMMENDRAG

Multiconsult er engasjert av Arkimedum AS til å utføre laboratorieundersøkelser på prøver fra
grunnundersøkelser utført av oppdragsgiver.

Foreliggende rapport beskriver utføre lse og presenterer resultater fr a utførte laboratorieundersøkelser.
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1 Bakgrunn
Multiconsult AS har på oppdrag fra Arkimedum AS ut ført laboratorieundersøkelser for oppdrag
Heradsbygda omsorgssenter. Omfang av undersøkelsen er i henhold til bestilling mottatt fra oppdragsgiver
15.02.2018 og er angitt i tabell i pkt. 2. Prøvetakingen er utført av oppdragsgiver og prøvene ble levert til
vårt laboratorium som poseprøver den 15.02.2018.

2 Omfang av laboratorieundersøkelsen
Laboratorieundersøkelsen ble utført i perioden 16-23.02.2018 og omfatter følgende undersøkelser:

Undersøkelse Type Antall Merknad/avvik

Prøveåpning + vanninnhold Poser 16

Kornfordeling Kombianalyse 11

Kornfordeling Slemming og
våtsikting

5

3 Prosedyrer for gjennomføring
Multiconsult utfører sine laboratorieundersøkelser i henhold til Norsk standard NS 8000-serien, samt vår
interne laboratoriehåndbok som er bas ert på denne. En oversikt over gjeldende standarder er vist i vedlegg
2.

Gjennomføringen av oppdraget er kvalitetssikret i henho ld til Multiconsults styringssystem. Systemet er
bygget opp med prosedyrer og beskrive lser som er dekkende for kvalitetsstandard NS-EN ISO 9000:2000.
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4 Resultater
Laboratorieundersøkelsen er utført i henhold til avtalt omfang og følgende resultater er oppnådd:

4.1 Borpunkt 2

4.2 Borpunkt 8
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TØRRSKORPESILT, sandig, leirig A  0 , 5  0 17,5 K

TØRRSKORPELEI RE, siltig A  1 , 5  0 25, 6 K
TØRRSKORPELEI RE, siltig A  2 , 5  0 29,2 K
TØRRSKORPELEI RE, siltig, sandig A  3 , 5  0 28,3 K
LEI RE, siltig A  4 , 5  0 28,3 K
LEI RE, siltig A 5,5 29,2 K
LEI RE A  6 , 5  0 31,3 K
LEI RE, siltig A  7 , 5  0 29, 8 K
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2 - 3

3 - 4

4 - 5
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FYLLMASSE: SAN D, grusig A  0 , 5 0  6 , 7 K

biter av murstein B
MATERI ALE, siltig, sandig, leirig A  1 , 5 0  2 0 ,  0 K
LEI RE, siltig A  2 , 5 0  2 8 , 5  K
forvitret B
LEI RE A  3 , 5 0  3 0 , 9  K
LEI RE, siltig A  4 , 5 0  2 9 , 5  K
LEI RE, siltig A  5 , 5  3 0 ,  0 K
LEI RE, siltig A  6 , 5 0  3 0 , 3  K
LEI RE, siltig, sandig A  7 , 5 0  2 4 ,  6 K

0 - 1

1 - 2

2 - 3

3 - 4

4 - 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8
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5 Tegningsliste
10203757-RIG-TEG-200 Geotekniske data, borpunkt 2

10203757-RIG-TEG-201 Geotekniske data, borpunkt 8

10203757-RIG-TEG-300 Kornfordelingskurver, borpunkt 2

10203757-RIG-TEG-301 Kornfordelingskurver, borpunkt 2

10203757-RIG-TEG-302 Kornfordelingskurver, borpunkt 8

10203757-RIG-TEG-303 Kornfordelingskurver, borpunkt 8

6 Vedlegg

6.1 Geotekniske bilag
1. Laboratorieforsøk

2. Oversikt over metodestandard er og retningslinjer
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SERIE DYBDE METODE

NR. (m) JORDARTS BETEGNELSE Anmerkninger TS VS HYD

A 2 X X

B 2 X X

C 2 X X

D 2 X X

E

SYMBOL: METODE:

Ogl. = Glødetap ( %) TS = Tørr sikt

Ona. = Humusinnhold (%) VS = Våt sikt

Perm. = Permeabilitet (m/s) HYD = Hydrometer

SYM D 10 D 30 D 50 D 60

BOL mm mm mm mm

A 0,0020 0,0094 0,0248 0,0440

B 0,0032 0,0095 0,0166

C 0,0027 0,0062 0,0103

D 0,0040 0,0132 0,0230

E

KORN GRADERI N G
Konstr./Tegnet Kontr ollert
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SERIE DYBDE METODE

NR. (m) JORDARTS BETEGNELSE Anmerkninger TS VS HYD

A 2 X X

B 2 X X

C 2 X X

D 2 X X

E

SYMBOL: METODE:

Ogl. = Glødetap ( %) TS = Tørr sikt

Ona. = Humusinnhold (%) VS = Våt sikt

Perm. = Permeabilitet (m/s) HYD = Hydrometer

SYM D 10 D 30 D 50 D 60

BOL mm mm mm mm

A 0,0029 0,0087 0,0139

B 0,0026 0,0073 0,0126

C 0,0017 0,0056 0,0090

D 0,0028 0,0080 0,0134

E
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Konstr./Tegnet Kontr ollert
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SERIE DYBDE METODE

NR. (m) JORDARTS BETEGNELSE Anmerkninger TS VS HYD

A 8 X X

B 8 X X

C 8 X X

D 8 X X

E

SYMBOL: METODE:

Ogl. = Glødetap ( %) TS = Tørr sikt

Ona. = Humusinnhold (%) VS = Våt sikt

Perm. = Permeabilitet (m/s) HYD = Hydrometer

SYM D 10 D 30 D 50 D 60

BOL mm mm mm mm

A 0,0757 0,3578 0,6794 0,8825

B 0,0016 0,0111 0,0399 0,1435

C 0,0035 0,0106 0,0182

D 0,0022 0,0068 0,0098

E
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SERIE DYBDE METODE

NR. (m) JORDARTS BETEGNELSE Anmerkninger TS VS HYD

A 8 X X

B 8 X X

C 8 X X

D 8 X X

E

SYMBOL: METODE:

Ogl. = Glødetap ( %) TS = Tørr sikt

Ona. = Humusinnhold (%) VS = Våt sikt

Perm. = Permeabilitet (m/s) HYD = Hydrometer

SYM D 10 D 30 D 50 D 60

BOL mm mm mm mm

A 0,0025 0,0079 0,0133

B 0,0026 0,0074 0,0138

C 0,0030 0,0091 0,0157

D 0,0073 0,0214 0,0316

E
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Ringerike kommune 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

 

Øst-Riv AS  

Postboks 19 

 

1393 VOLLEN 

 

Delegasjonssak nr: 596/17 

 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
17/4192-2 34948/17 GNR 54/4  18.10.2017 

 

 

ETTRINNS (§ 20-1) - TILLATELSE TIL RIVING AV OMSORGSSENTER, 

NORDERHOVHJEMMET. 

GNR/BNR 54/4 - HERADSBYGDVEIEN 20 

 

Det vises til søknad mottatt 17.10.2017. Søknaden er innsendt som en ett-trinns 

søknad og gjelder: Rive omsorgssenter, Norderhovhjemmet.            

 

Bygningsspesifikasjoner ifølge søknaden: 

 

Bygget som rives har bygningsnummer: 159152502. 

 

Plangrunnlag: 

Eiendommen ligger i uregulert område, og er i kommuneplanens arealdel angitt som  

Offentlig bygning 

 

Tiltaket: 

Bygget som rives er vist i situasjonskart datert 28.09.2017. 

Det er utarbeidet en miljøsaneringsbeskrivelse datert 26.06. 2015.. 

Bygningen har i følge miljøsaneringsbeskrivelsen et bruksareal på ca. 6350m². 

 

Nabovarsling: 

Naboer forutsettes å være varslet i samsvar med bestemmelsene i plan- og 

bygningsloven § 21-3. Det er ikke opplyst å være noen merknader i saken. 

 

Ansvarsforhold: 

Fagområder i tiltaket som er ansvarsbelagt er vist i gjennomføringsplan versjon 1 

datert 17.10.2017 (vedlegg G).  

Erklæring om ansvarsrett for ansvarlige foretak må sendes kommunen før arbeidene 

de skal være ansvarlige for utføres. Vi anbefaler at erklæringene sendes via 

ansvarlig søker. 

Ved innsending av erklæringer om ansvarsrett skal revidert gjennomføringsplan 

vedlegges. 
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Vedtak: 

I medhold av delegert myndighet, jfr. kommunens delegasjonsreglement vedtatt i 

Ringerike kommunestyre 20. juni 2013, Søknaden godkjennes i henhold til plan- og 

bygningslovens § 20-3 på følgende betingelser: 

 

 

1. Følgende dokumenter er lagt til grunn for tillatelsen: 

 

Tegn.nr Navn Mål Dato Rev. dato 

- Kartutsnitt 1:1000 28.09.2017  

Dokument Miljøsaneringsbeskrivelse  26.06.2015  

 

 

2. Før rive arbeidet gjennomføres må vannmåler demonteres, og stikkledningen 

blendes av helt inntil kommunens ledningsnett. 

 

3. Dersom avfallsmengder eller disponering avviker vesentlig fra det som er oppgitt i 

avfallsplanen, skal avviket grunngis og dokumenteres særskilt ved sluttrapportering. 

4. Håndtering av eventuelle PCB-holdige isolerglassruter, annet farlig avfall og EE-

avfall blir redegjort for i sluttrapporten. 

 

Når punkt 2 er oppfylt kan arbeidene igangsettes. 

 

Om avfallsprodusenten underveis blir i tvil om krav til avfallshåndtering gitt i eller i 

medhold av forurensningsloven, vil kunne oppfylles, skal kommunen kontaktes 

umiddelbart. 

 

Når arbeidene anses ferdige skal ansvarlig søker skriftlig rapportere dette til 

kommunen, avfallsprodusent skal sende inn sluttrapport når tiltaket er fullført og 

legge ved kvitteringer eller annen dokumentasjon fra avfallsmottak. Sluttrapporten er 

skjemaet for godkjent avfallsplan, som skal være supplert med faktiske 

avfallsmengder og leveringssted. Dette bør skje senest 45 dager etter fullføring.  

 

Gebyr: 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gjeldende 

betalingsreglement. Det beskriver hvordan gebyret beregnes, og er tilgjengelig på 

våre nettsider.  

 
Beregning gebyr     
Beskrivelse Pris Antall Beløp 

Saksbehandling, rive bygg ca. 6350m²  Kr24 000,-   Kr 24 000,- 

Totalt gebyr å betale   Kr 24 000 ,- 

 

Giro (til tiltakshaver, Ringerike Kommune) ettersendes.  
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Dersom rivearbeidet ikke er igangsatt innen 3 år etter at denne tillatelsen er gitt, eller 

innstilles i lengre tid enn 2 år, faller tillatelsen bort, jfr. plan- og bygningslovens § 21-9. 

 

Alt arbeid skal følge plan- og bygningsloven, forskrifter og øvrige bestemmelser. Dersom 

innsendte planer er i strid med offentlige bestemmelser, gjelder bestemmelsene foran 

planene. 

 

Ansvarlig søker har samordningsansvaret i tiltaket, og skal sørge for at tillatelser, 

vilkår og nødvendige dokumenter videreformidles til de andre ansvarlige og 

tiltakshaver jf. plan- og bygningslovens kapittel 23 og SAK10 kapittel 12.  

 

Klageadgang: 

Denne tillatelsen kan påklages til Ringerike kommune. Skriftlig klage må leveres 

kommunen senest 3 uker etter at vedtaket er mottatt. For øvrig vises det til 

forvaltningslovens bestemmelser om klagegang. Mer informasjon kan finnes på 

www.ringerike.kommune.no eller ved henvendelse til kommunens servicetorg. 

 

 

 
Med Hilsen 

Arne Hellum 

Avdelingsleder Byggesak 

 

Saksbehandler: Hans Otto Larsson 

E-Post: Hans.Otto.Larsson@Ringerike.Kommune.No 

Telefon: 40804508 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi til: 

Ringerike kommune, Kommunaltekniske tjenester, utbygging v/Arild Magnus 

Rønnestad. 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/1459-10   Arkiv: F47 &10  

 

Orientering Årsrapport 2017 interkommunal barnevernvakt Hole, Jevnaker, 

Ringerike, Modum, Krødsherad og Sigdal  
 

Forslag til vedtak: 

Årsrapport 2017 interkommunal barnevernvakt Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, 

Krødsherad og Sigdal tas til orientering.  

 

  

Innledning 

Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 1-1 pålegger kommunene at barn og unge «får 

rett hjelp og omsorg til rett tid». Hvis barn og unge står overfor en akuttkrise eller blir utsatt 

for grov omsorgssvikt, vil begrepet «rett tid» kunne være både kveld, natt, helg og høytider.  

 

Den interkommunale barnevernvakten er nyetablert, og var operasjonell fra 03.05.17. 

Ringerike kommune er verstkommune. Det er etablert en styringsgruppe for prosjeket 

bestående av kommunalsjefer for barnevernstjenestene i Jevnaker og Ringerike, samt 

barnervernsledere i de berørte kommunene.  

  

I perioden mai til og med desember 2017 har barnevernsvakten vært i kontakt med ca. 145 

barn og deres familier. Det er registrert 800 saker hos barnevernvakten, av disse er 589 tilsyn 

bestilt av barneverntjenestene.  

 

Beskrivelse av saken 

Fylkesmannen i Buskerud bevilget i 2015 midler til utredning av barnevernvakt i form av 

midler til samhandlingstiltak i kommunene. Trine Ingulfsen Consult AS utarbeidet en 

utredningsrapport. Anbefalingen i utredningsrapporten er at det opprettes interkommunal 

barnevernvakt som et prosjekt etter vertskommunemodellen.  

 

I juli 2016 formaliserte kommunene Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, Krødsherad og Sigdal 

samarbeidet om en interkommunal barnevernvakt, og har inngått en avtale om 

vertskommunesamarbeid.  

 



- 

Rapporten fra Trine Ingulfsen Consult AS bygger i stor grad på hvordan Drammen 

barnevernvakt drifter. Man ønsket en tilnærmet modell for barnevernvakten som skulle 

etableres. Prosjektleder og leder for barnevernvakten ble ansatt 01.01.2017 

 

Formålet med barnevernvakten er å gi barn og unge nødvendig hjelp og omsorg til rett tid ved 

å ha tilstrekkelig beredskap til at nødvendig hjelp kan gis utenom ordinær kontortid. Dette er i 

tråd med Lov om Barnevernstjenester § 1-1, samt være en styrking av tjenestetilbudet til barn 

og unge i de samarbeidende kommunene.  
 

Barnevernvaktens hovedoppgave er å være i beredskap og yte rask bistand til og barn og unge 

når det oppstår akutte kriser utenom barnevernstjenestens åpningstid. Barnevernvakten 

samarbeider med politiet når barn og unge er involvert i saker av akutt karakter som politiet 

jobber med. Barnevernvakten er tilgjenglig for familier og samarbeidspartnere som trenger råd 

og veiledning til barn og unge og deres situasjoner. Barnevernvakten bistår barneverntjenesten 

med kontrolloppdrag (tilsyn). Akuttarbeid prioriteres alltid først. Tilleggsoppgaver må derfor 

vike og utsettes hvis det skjer noe som vudereres som mer akutt.  

 

Barnevernvakten hadde i perioden mai til desember 211 hendvendelser/akutt oppdrag. 

Barnevernvakten og dens funksjon begynner å bli kjent blant barn, unge og deres familier, og 

ute i de ulike offentlige instanser.  

 

Økonomi  

Utgiftene fordeles på kommunene etter antall innbyggere pr. 01.01 det gjeldende driftsår. 

Ubrukte midler avsettes til bruk etterfølgende år. Regnskap 2017 viser et mindreforbruk på 

929 670,28 kr. Ubrukte midler i 2017 vil langt på vei dekke det økte budsjettet i 2018.  

 

Tidligere behandlinger 

Vedtak fattet i Hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/16, Formannskapet sak 48/16 og 

Kommunestyret sak 49/16 - Barnevernsvakt for kommunene Jevnaker, Hole, Modum, 

Krødsherad, Sigdal og Ringerike 

 

1. Felles barnevernsvakt for Midt-Buskerud, Ringeriksregionen og Jevnaker kommune 

etableres fra sommeren 2016 i tråd med saksframstillingen.  

2. Barnevernsvakten organiseres som et interkommunalt samarbeid hjemlet i 

kommunelovens § 5A. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter 

kommuneloven § 28-1 b.  

3. Barnevernsvakten etableres som et prosjekt. Prosjektet evalueres fram til årsskifte 

2018-2019, med sikte på implementering av et eventuelt korrigert driftskonsept fra 1. 

januar 2019.  

4. Forslag til samarbeidsavtale godkjennes.  

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Barn har krav på vern mot alle former for vold og omsorgssvikt og alle har et ansvar for å 

hindre at det skjer. Barnevernstjenesten har et særlig ansvar for å gripe inn for å sikre at barn 

som lever under skadelege forhold får nødvendig og rett hjelp til rett tid. Barnevernsvakten har 



- 

både kompetanse og er i beredskap på kveldstid, i helger og i ferier til å takle denne 

utfordringen. Rådmannen er fornøyd med arbeidet som gjøres av den Interkommmunale 

barnevernvakten.  

 

 

Vedlegg 

Årsrapport internkommunal barnevakt 2017 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandlere: Helle Berget og Lars Erik Braaten 
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Innledning
Lov om barneverntjenester(barnevernloven) § 1 - 1 pålegger kommunene at barn og unge
«får rett hjelp og omsorg til rett tid». Hvis barn og unge står overfor en akuttkrise el ler
blir utsatt for grov omsorgssvikt, vil begrepet «rett tid» kunne være både kveld, natt,
helg og høytider.

Barnevernvakten er nyetablert, og var operasjonell fra 03.05.17.

I perioden mai til og med desember 2017 har barnevernvakten vært i kontakt med ca.
145 barn og deres familier. Det er registrert 800 saker hos barnevernvakten, av disse er
589 tilsyn bestilt av barneverntjenestene.

1 . Etablering
Fylkesmannen i Buskerud bevilget i 2015 midler til utredning av barnevernvakt i form av
midler til samhandlingstiltak i kommunene. Utredningsrapporten, som er utarbeidet av
Trine Ingulfsen Consult AS, forelå høsten 2015. Anbefalingen i utredningsrapporten er at
det opprettes interkommunal barnevernvakt som et prosjekt etter
vertskommunemodellen.

I juli 2016 formaliserte kommunene Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, Sigdal og
Krødsherad samarbeidet om en interkommunal barnevernvakt, og har inngått en avtale
o m vertskommunesamarbeid.

Rapporten fra Trine Ingulfsen Consult AS bygger i stor grad på hvordan Drammen
barnevernvakt drifter. Man ønsket en tilnærmet modell for barnevernvakten som skulle
etableres.

Prosjektleder og leder for barnevernvakt ble ansatt 01 .01.2017

Samarbeid med ulike instanser
Det interkommunale samarbeidet består av de 4 barneverntjenestene Hole, Jevnaker,
Midt - Buskerud og Ringerike. Det har vært jevnlige møtepunkter mellom barnevernvakt
og barneverntjenestene fra januar 2017.

De første ba rnevernvaktene ble etablert på 80 - tallet. Disse sitter på mye kompetanse
som er nyttig i en etableringsfase og som videre samarbeidspartnere . Prosjektleder kom
tidlig i dialog med ulike barnevernvakter som delte av sine erfaringer og kompetanse. På
grunnla g av rutinebeskrivelser fra de ulike barnevernvaktene ble det laget et forslag til
rutiner for barnevernvakten. Barnevernvakten er nå en del av et landsdekkende
barnevernvaktnettverk som samles ca . 2 ganger i året.

D et ble etablerte samarbeid med politi og legevakt. Det var møter i forkant av at
tjenesten var operativ , og det har vært møter i etterkant. Politi og legevakt er viktige
samarbei dspartnere for barnevernvakten.

Ansettelser
Til stillingene som barnevernvakt var det 38 søkere. Det ble ansa tt 8 i stillingsbrøker fra
20 - 70%. Alle de ansatte har bred erfaring og høy kompetanse.

I perioden mai - desember har det vært noe endring i de ulike stillingsstørrelsene. Det er
pr. desember 2017 9 ansatte, samt 4 vikarer.
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Opplæring
Alle ansatte f ikk tilbud om hospitering ved Drammen barnevernvakt og Asker og Bærum
barnevernvakt. Det var i tillegg 2 samlinger av alle de ansatte før oppstart hvor det ble jobbet med
rutiner og arbeidsoppgaver som barnevernvakt.

Lokalisering
Ved oppstart var barnevern vakten lokalisert i lokalene til barneverntjenesten i Ringerike, som ligger i
4. etg. i Storgata 11 - 13, Hønefoss. For å ivareta personalets sikkerhet og bedre tilgjengeligheten ble
barnevernvakten flyttet til 1. etasje i samme bygg , og samlokalisert med boligkontoret (som benytter
lokalet på dagtid) .

Fagprogram – data
I oppstartsfasen er det er gjort et forsøk på å benytte Famili a som er barneverntjenestens
data program. Det har vist seg at dette ikke lar seg tilpasse barnevernvakt ens behov . Det er derfor
besluttet å kjøpe inn data program som er tilpasset barnevernvaktens oppgaver og behov.

2. Formål
G i barn og unge nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, ved å ha tilstrekkelig
beredskap til at nødvendig hjelp kan gis også utenom ordinær kontortid. Dette er i
tråd med Lov om Barneverntjenester § 1 - 1, samt vil være en styrking av
tjenestetilbudet til barn og unge i de samarbeidende kommunene.

B egrense belastningen på barneverntjenestenes ledere og ansatte.

3. Oppgaver
Barnevernvaktens hovedoppgave er å være i beredskap og å yte rask bistand til
barn og unge når det oppstår akutte kriser utenom barneverntjenestens
åpningstid.

Barnevernvakten samarbeider med politiet når barn og unge er involvert i saker
av akutt karakter som politiet jobber med.

B arnevernvakten er tilgjengelig for familier og samarbeidspartnere som trenger
råd og veiledning i forhold til barn, unge og deres s ituasjon.

Barnevernvakten bistår barneverntjenesten med kontrolloppdrag (tilsyn) .

Akuttarbeid vil alltid prioriteres først. Tilleggsoppgaver vil derfor måtte vike og
utsettes hvis det skjer noe som vurderes som mer akutt.

Svarer Alarmtelefonen 116 111 . Telefoner fra vårt distrikt rutes direkte til
barnevernvaktens telefon.

Alarmtelefonen 116 111 – nasjonal hjelpetelefon for barn og unge
Alarmtelefonen 116 111 ble opprettet sommeren 2009. Barnevernvakten i Kristiansand drifter
tjenesten på oppdrag fra Barne - , likestillings - og inkluderings - departementet. Alarmtelefonen er
forankret i regjeringens handlingsplan – «Mot vold i nære relasjoner - vendepunkt 2008 - 2011» .
Det er gratis å benytte nummeret. Målgruppen er barn og unge som er utsatt for vold, ove rgrep
og/eller mishandling, samt voksne som er bekymret for barn og unge.
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4. Statistikk

Oppdrag og henvendelser inkl. uanmeldte tilsyn mai - desember 2017

Oversikten viser fordelingen av ulike oppdrag på de n enkelte deltager kommunene. Henvendelser
hvor barnet ikke er bostedsregistrert i noen av deltager kommunene , er ført under «andre».

I perioden mai til og med desember 2017 ble det utført tilsyn i forhold til 589 barn på bestilling fra de
ulike barneverntje nestene.

I samme periode var det 211 henvendelser/akutte oppdrag.

Barnevernvakten har vært i kontakt med ca. 145 barn. Noen av barna bare en gang i perioden mai til
desember, andre flere ganger i uka.

5. Bemanning og åpningstider

Barnevernvakten består av 4,65 årsverk. Fordelt på leder i 100% stilling, samt 9 ansatte
i still ingsstørrelser fra 78,45% til 17 %.

Barnevernvakten er i beredskap og tilgjengelig for politi og legevakt fra kl. 15.30 til kl.
08 på hverdager, samt hele døgnet lørdag, søndag og helligdager.

Tjenesten er tilgjengelig for alle i perioden hvor barnevernvakta har aktiv vakt.
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• 2 på aktiv vakt søndag til torsdag: kl. 17.00 til 24.00

• 2 på aktiv vakt fredag og lørdag: Kl. 17.00 til 01.00

I tidsrommet barnevern et er stengt og det ikke er aktiv vakt har de ansatte

bakvakt i for - og etterkant av aktiv vakt

100% stilling som prosjektleder på dagtid

6. Organisering

Barnevernvakten har en interkommunal samarbeidsavtale hvor Ringerike er

vertskommune.

Det er etablert en styringsgruppe for prosjektet. Denne består av kommunalsjef for

barneverntjenesten i Ringerike og Jevnaker , samt barnevernsledere i de berørte

kommuner.

Rolle Navn deltaker Kommune
Vertskommune Ringerike
Styringsgruppe Kommunalsjef

Marianne Mortensen
Ringerike

Konstituert
Barnevernleder
Åshild G. Lad

Ringerike

Barnevernleder
Siv Rørvik

Modum

Kommunalsjef
Berthe Bjørnstad

Jevnaker

Barnevernleder
Anita Rørvik

Jevnaker

Barnevernleder
Maria Bikset

Hole

Avdelingsleder BVV
Helle Berget

interkommunal bvv

Det gjennomføres interkommunale samarbeidsmøter( styringsgruppemøter ) mellom
partene, 4 per år. Møtene vil være et forum for strategi, utveksling av informasjon,
behandling av avvik på systemnivå og samhandling. Samarbeidsmøtet skal bl.a.
behandle:

a) Budsjett spørsmål
b) Regnskap
c) Revisjonsrapporter
d) Vesentlige saker av betydning for bemanning, handlingsplaner og samarbeid

M øter i referansegruppe/arbeidsgruppe , 2 ganger per år

7. Ø konomi
Fordeling av kostnader

Utgiftene fordeles på kommun ene i forhold til antall innbyggere pr. 01.01. det

angjeldende driftsår. Ubrukte midler avsettes til bruk etterfølgende år.
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Regnskap 2017

Budsjettet for 2017 er satt for hele året. Barnevernvakten var operativ fra mai 2017.
Utgiftene er på bakgrunn av dette lavere enn budsjettert.

Lønnsutgiftene har vært noe høyere enn antatt grunnet tillegg for ugunstig arbeidstid,
ferieavvikling og ekstra bakvakt som ikke var budsjettert .

Kommunene er krevd refusjoner ut fra budsjettet som ligger i prosjektplanen (ikke
revidert budsjett 2017). Ubrukte midler i 2017 vil langt på vei dekke det økte budsjettet i
2018.

Fordeling av innbetaling pr. kommune
Kom mune Innbyggere

pr.01.01.16
% vis fordeling 4 085 300 fordelt på

de ulike kommuner
Hole 6767 10,8 441 212,4
Jevnaker 6629 10,6 433 041,8
Modum 13794 22 898 766
Sigdal 3512 5,6 288 776,8
Krødsherad 2275 3,6 147 070,8
Ringerike 29801 47,5 1 940 517,5

I tillegg ble det gjort en avsetning på omlag 90.000 kr fra 2016 til 2017, som påvirker regnskapet
positivt i 2017.
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8. Utviklingstrekk i 201 7
Det har vært 211 oppdrag i perioden mai til desember når en ser bort fra tilsynsoppdragene fra
barneverntjenesten . I løpet av de første 6 månedene, mai til oktober mottok barnevernvakten
137 henvendelser, mens det i månedene november til desember var 74 henvendelser. Det er en
sterk økning av henvendelser de to siste månedene i året. Ø kning av henvendelser er fra både
offentlige instanser og privatpersoner.

Mye tyder på at barnevernvakte n og dens funksjon begynner å bli kjent blant barn, unge og
deres familier, og ute i de ulike offentlige instanser.

9. Kommentarer og perspektiver mot 2018

Det forventes en fortsat t økni ng av henvendelser i 2018 som følge av at det fortsatt er tidlig i
etableringsprosessen.

Styringsgruppa har i 2017 vedt att å kjøpe nytt dataprogram . På budsjett for 2018 betyr dette
økt utgift i.f.t. årlig bruksrett samt innkjøpsavgift. Dette blir dekt av avsetninger fra 2017.
Lokalene barnevernvakten disponerer er midlertidige. Det er forventet en endring i løpet av
2018.
Barnevernvakten er etablert som et prosjekt frem til 31.12.2018
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Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1260-1   Arkiv:   

 

Diverse orienteringer  
 

Forslag til vedtak: 

 Saken tas til orientering 

 

  

Beskrivelse av saken 

 

Diverse orienteringer v/kommunalsjef  

 Forespørsel til kommunene om å være prøvekommune for å overta ansvaret for den 

offentlige tannhelsetjenesten. 

 Status utskrivningsklare pasienter og ventelister  

 Avslutning etter oppfølging etter tilsyn Fylkesmannen 

 Status byggeprosjekter 

 

 

Vedlegg 

 

 Brev fra Helse og omsorgsdepartementet m/følgeskriv fra Fylkesmannen i Buskerud 

vedr. tannhelsetjenesten 

 

 

 Ringerike kommune, 06.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1292-1   Arkiv:   

 

Ringerike interkommunale legevakt, - årsmelding  
 

Forslag til vedtak: 

Årsmeldingen fra Ringerike interkommunale legevakt tas til orientering. 

 

 Beskrivelse av saken 

Ringerike interkommunale legevakt tilbyr akutte allmennmedisinske tjenester for innbyggerne i 

kommunene Ringerike, Hole, Krødsherad, Jevnaker, Modum, Sigdal og Flå. 

Legevakten skal håndtere henvendelser som ikke kan vente for ordinær behandling hos fastlege 

i kontortiden. I tilfeller der det vurderes at en henvendelse klart kan vente, vil legevakten gi råd 

om hvor pasienten bør henvende seg. 

lnnbyggertallet i nedslagsfeltet er ca 6l 000 mennesker. I tillegg er det mange mennesker som 

oppholder seg midlertidig i legevaktdistriktets kommuner som også har rett på nødvendig 

helsehjelp på legevakten. Det betyr at pågangen til legevakten spesielt stor i helger, høytider og 

ferier, og større enn ellers i året. Legevakten er lokalisert i lokaler på Ringerike sykehus. 

Årsmeldingen gjelder driftsåret 2017. 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike interkommunale legevakt er organisert som et «Vertskommunesamarbeid» med 

Ringerike kommune som vertskommune. I henhold til samarbeidsavtalen leverer legevakten en 

årsmelding som er noe mer detaljert en den omtale legevakten får i årsmeldingen for Ringerike 

kommune, som grunnlag for behandling i den enkelte samarbeidskommune. 

Rådmannen legger med dette fram denne årsmeldingen (se vedlegg) for hovedkomiteen for 

helse, omsorg og velferd til orientering. 

 

Vedlegg 

 Årsmelding fra Ringerike interkommunale legevakt 

 

 

 Ringerike kommune, 09.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 



- 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalesjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Ringerike interkommunale legevakt tilbyr akutte allmennmedisinske tjenester for
innbyggerne i kommunene Ringerike, Hole, Krødsherad, Jevnaker, Modum, Sigdal og Flå.

Legevakten skal håndtere henvendelser som ikke kan vente for ordinær behandling hos

fastlege i kontortiden. I tilfeller der det vurderes at en henvendelse klart kan vente, vil

legevakten gi råd om hvor pasienten bør henvende seg.

lnnbyggertallet i vårt nedslagsfelt er ca 6l 000. I tillegg er det mange mennesker som

oppholder seg midlertidig i legevaktdistriktets kommuner som også har rett på nødvendig

helsehjelp på legevakten. Det betyr at pågangen til legevakten spesielt i helger, høytider og

ferier er større enn ellers i året. Legevakten er lokalisert i lokaler på Ringerike sykehus.

Årsmeldingen gjelder driftsåret 201 7.

Oppgaver 201 7

- forskriften stiller krav til lydlogg for legevaktssentralene. Legevakten har valgt å

kjøpe HDO sin lydlogg løsning. Den kom på plass på slutten av 2017

- personell er i gang med å gjennomføre akuttmedisinkurs og

e-læringsku rs i vold-og overgrepshåndteri ng. Opplæri n gen fortsetter 2 0 1 8.

- bemanning/rekruttering kontinuerlig prosess både når det gjelder leger og

sykepleier. Utfordrende drift pga kompetansekrav. Vanskelig å rekruttere

sykepleier til små stillinger. Ledelsen ser på ulike strategier for å bedre

rekrutteringen.

lnnføring av legevakt.no - et verktøy som har bidratt til enklere administrering av

legenes vaktplan

Planlegging av nytt legevaktsbygg. Legevaktens lokaler er for små. Prosjektleder for
ny legevakt, leder og ansatte har vært rundt og besøkt andre legevakter (Drammen,

Bærum, Kongsberg og Bergen(forbindelse med legevaktskonferansen i Bergen)) for å
fange opp ideer til nytt bVgg.Jobbet i arbeidsgrupper. I tillegg har det blitt lagt ned

mye arbeid sammen med konsulentfirmaet OEC rundt romfunksjonsprogrammet.

Dette arbeidet fortsetter i 201B.

SAMøV- <øvelse-Bjørn>>(22.11-24.1 l)- stor øvelse sammen med de andre

nødetatene på strategisk nivå.

og omsorgtjenesten i kommunen er pilot. Legevakten har hatt 4
hendelsesanalysegjennomganger med god erfaring i 2017. Den ene gjennomgangen

involverte også annen avdeling i kommunen. De 3 andre gjennomgangene var kun

i nternt.

hendelser/kriser. Fikk testet ut skjemaene under <<øvelse Bjørn>

Dokid;
1 8028998
(15t5081-7)
Ârsmslding 2017 - R¡ngerike
inlerkommuna¡ê ¡egevakt

I

iili



Årsmelding Ringerike lnterkommunale Legevakt 2AL7

funksjonen i legevakt.no. Fikk testet ut dette under <øvelse Bjørn>>. Fungerte bra.

Bemanning og åpningstider:

Kommunene i legevaktssamarbeidet har et felles ansvar for å sikre tilgjengelig akutt

allmennmedisinsk helsetjeneste hele døgnet. På kveld, natt, helger og helligdager er dette

ivaretatt gjen nom Ri n geri ke i nterkom m u nale legevakt.

I tillegg har kommunene et felles ansvar for å sikre legedekning. Alle fastleger har gjennom

den individuelle fastlegeavtalen plikt til å delta i kommunens organisering av øyeblikkelig

hjelp, herunder legevakt. Det innbefatter å være kjent med kommunenes legevaktsordning.

Kommunen skal ifølge Helse- og omsorgstjenesteloven og Akuttmedisinforskriften sikre

befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp hele døgnet. Fastlegene har gjennom

Fastlegeforskriften plikt til å delta i legevakt.

Sykepleier svarer telefonen ved legevaktsentralen hele døgnet. Befolkningen kan ringe

samme nasjonale legevaktsnummer(l l6l l7) ved behov for øyeblikkelig hjelp. På dagtid

ukedager (kl. 08.00-l 5.00) formidler legevaktsykepleier videre kontakt til pasientens

fastlege eller dennes vikar.

Lege er til stede ved legevakten fra kl. 15.00 på ettermiddagen til kl. 08.00 neste dag. I

helger og ved høytider er lege til stede hele døgnet. De som midlertidig oppholder seg i

legevaktdistriktets kommuner har rett på nødvendig helsehjelp hos en allmennlege på

dagtid, evt. ved legevakten på kveldstid dersom helseproblemet omfattes av nødvendig

helsehjelp

Tabellen under viser bemanningen på legevakten i 2017

I tillegg til oppgitt bemanning settes det inn I ekstra sykepleier på nattevakt på helligdager

+ helgedager i desember på grunna av økt belastning på legevakten. I høytider er legevakten

bemannet med lege som i helgedager.

Oroaniserino av personell på legevakten:

Enhetsleder, Vigdis B. Jægersborg 100% stilling

Leder, Kine Mauseth 
.l00% 

stilling

Fagutviklingssykepleier, Liv Grethe Hagen 50% stilling

Medisinsk faglig rådgiver legevakt, Karin Møller 20 % stilling

Overlege/Medisinsk faglig ansvarlig legevakt, Anne Lill Hodnesdal 100% stilling

Helsesekretær/merkant¡l støtte, Heidi Hval 50% stilling

Hverdager Lørdaq, søndas os hellisdager

Klokkeslett 0730
1515

1500

2300

1600

2300

2300

0800
0730

1515

0800

1600

1500

2300

1600

2300

2300

0800

Sykepleier/helsesekretær/
Fagutviklin gssykepleier/Proact

koordinator

2 3 1 2 2 2 2 2 2

leger 1 2 2 2 2 2 2 2 2

iil'j
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Hjelpepersonell legevakt 16.90 årsverk, fordelt på ¡ alt 22 sykepleiere, 4 helsesekretærer

Alle helgestillinger er ikke besatt. Faste ansatte itillegg til tilkallingsvikarer dekker opp

vakante vakter. Vi har 10 tilkallingsvikarer som består av sykepleiere, legestudenter og

syke pleiestudenter.

Antall leger aktive ved legevakt, 41, i tillegg til 8 turnusleger i løpet av året.

Antall aktive fastleger, 21. Andel vakter dekt av fastleger: 50-55 %

Annen administrativ bistand: Ringerike Kommune, personal-og økonomiavdelingen

Prosjektleder ny legevakt og samhandlingskoordinator for kommunene i

legevaktsamarbeidet, Marianne Holthe Hellestad I 00% stilling

Proact koordinator, Gøril Nonstad 50% stilling

Arbeidsmiljø

Det er i 2017 arbeidet planmessig og systematisk med HMS-området i tråd med

Langtidsfrisk. Handlingsplanen er fulgt. Vernerunder og Risikovurderinger er utført etter

oppsatt plan.

MKS- gruppe: Det er avholdt 5 MKS-møter.

Personalmøter: 9 Personalmøter, 4 møler for legevaktsleger.

Sosiale aktiviteter: Det har blitt arrangert sommerfest og julebord. I tillegg til flere mindre

sammenkomster i løpet av året. Legevakten har deltatt på bedriftsidrettens aktivitet <ti på

topprr, mange ansatte var med.

Akuttmedisinsk trening: Ansatt har mulighet for å delta på Drop -in HLR trening i

VestreViken 2 ganger per år. PLIVO-trening og øvelse i bruk av masseskadetriage sammen

med de andre nødetatene.

SAMØV- <øvelse Bjørn>: Ble gjennomført i tidsrommet 22.-24-11

Fagdaq ALERT; Arrangert 31. januar på Sundvolden Hotel. Tema: kommunale øyeblikkelig

hjelp døgnplasser (KØH) for pasienter med psykiske helse- og rusmiddelproblemer,

selvmordrisikovurdering og håndering av vold og trusler. Tilsammen I 30 helsearbeidere fra

kommunene i legevaktssamarbeidet fikk en hel dag med påfyll fra faglig dyktige

fored ragsholdere

Årlig brannøvelse: Kjentman nsrunde

Statistikk

Total antall henvendelser registrert ijournalsystem fordelt pä kontakttyperperioden

0l.01 .2017 - 3r.r 2.2017:

Konsultasjoner: I 7 100

Kontakt annet helsepersonell

Notat: 26

Sykebesøk: 396

Telefon: 28 983

I 810

Til sammen: 48 315

i,il,.



2017Årsmelding Ringerike lnterkommunale Legevakt

Denne oversikten viser ikke alle henvendelser til legevakten. Blant annet kommer ikke alle

typer administrative oppgaver frem her.

Økonomi

Viser til vedlagte regnskapsrapport

Kommentarer og perspekt¡ver mot 2018

1. Nytt legevaktsbvgq:

Dagens lokaler er for små for å dekke framtiden behov.

2. Samhandlingsreformen:

Legevakten skal framstå som kompetansebedrift og som deltaker i

samhandlingsreformen som akutt allmenn medisinsk helsetjeneste.

Fremtidig bruk av KAD plassene.

3. Utvikling av legevaktens drift:

Jobbe for rekruttering/stabilisering av personale, samt sikre kompetanseutvikling

4. Akuttmedisinforskrift:

Fortsette med implemetering av krav i Akuttmedisinforskriften med tilpasning av

driften. Sørge for at all personell på legevakt gjennomfører lovpålagte

akuttmedisinskurs og kurs i vold- og overgrepshåndtering.

5. lnnføre Manchester triage til telefonhenvendelser:
Hvis alt går som planlagt innføres Manchester Triage på telefonen høsten 2018.

Hønefoss,

Kine Mauseth, leder

Anne Lill H.Hodnesdal, overlege legevakten

Karin Møller, kommuneoverlege

Vigdis Jægersborg, enhetsleder
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Pasient- og brukerombudet, - årsmelding Buskerud 2017  
 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd tar årsmelding 2017 fra pasient- og 

brukerombudet i Buskerud til orientering. 

 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Vedlagt følger årsmelding fra Pasient- og Brukerombudet i Buskerud 2017. Årsmeldingen tar 

for seg egne kapitler innen spesialisthelsetjenesten (somatikk og psykisk helse/rus), kommunale 

tjenester og fastlegeordningen. Årsmeldingen fra 2017 viste at antall klager til ombudet fra 

pasienter og brukere i Ringerike kommune fremdeles er i nedgang, men at den nedgangen fra 

2015 til 2016 nå har flatet ut. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Pasient og Brukerombudet har i 2017 mottatt 52 henvendelser vedrørende Ringerike Kommune. Dette er 

en nedgang fra 2016 der det var 55 henvendelser og fra 2015 der det var 80 hendelser.  

 

Ombudets årsmelding gir et relativt generelt inntrykk av kommunene innenfor ombudets 

ansvarsområder. For å få en bedre vurdering av Ringerike kommunens tilbud har Rådmannen 

bedt ombudet om en mer spesifikasjon relatert til kommunen. 

 

 

 

Pasient og Brukerombudet uttaler: 
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«Det er riktig at Ringerike kommune hadde en nedgang i antall henvendelser inn til vårt kontor i 
2016 og en utjevning i 2017.  I 2015 var det stor frustrasjon blant pårørende som var konsentrert om 
to områder:  
1. Misnøye med kvaliteten ved Hønefoss sykehjem  
2. En opplevelse av at kontor for tjenestetildeling nesten uten unntak valgte retur av bruker til eget 
hjem med hjemmetjenester etter utskriving fra sykehus eller korttidsopphold for å se om det var 
mulig å unngå innvilgelse av langtidsplass på sykehjem. Dette skapte frustrasjon og redsel hos 
brukere og pårørende, og fortvilelse hos tjenesteyterne som delte pårørendes oppfatning av at 
nivået på tjenestene var for lavt.   
  
De to siste årene har vi svært få klager relatert til disse to punktene, så da legger jeg til grunn at det 
er lagt ned et forbedringsarbeid her. 
  
Vi har også de to siste årene hatt et svært godt samarbeid med saksbehandlerne i Ringerike 
kommune.  Mens vi tidligere opplevde både mistenkeliggjøring, irritasjon og forsvar av kommunens 
vurderinger/beslutninger, ser vi nå at de innspillene vi presenterer på telefon blir håndtert 
direkte, og det etableres gode løsninger i samarbeid med bruker og pårørende.  Dette gjør at vi 
sammen kan jobbe mer effektivt og direkte uten å måtte gå veien om omfattende klagebrev.  Vi 
håper dette fortsetter i tiden fremover!  
  
Når det gjelder innholdet i henvendelsene vi mottok i 2017, er de stort sett i samsvar med det vi får 
fra brukere i andre kommuner.  Av de 52 henvendelsene var 12 rettet mot fastlegene i kommunen, 6 
mot legevakt og 3 mot fengselshelsetjenesten i Ringerike fengsel.  Det betyr at det var 31 
henvendelser rettet direkte mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene.  Som sagt er innholdet 
varierende og det er få tendenser eller gjennomgående problemområder, men jeg vil fremheve 
følgende punkter: 
1. Vedtak om reduksjon av tjenester kan bære preg av at det er forhåndsbestemt at det skal 
gjennomføres en reduksjon.  Det er liten sammenheng mellom de faktiske forhold i saken – herunder 
kartlegging av tjenestebehov og de konklusjonene som fremkommer i vedtaket.  
2. Brukere opplever liten involvering og medvirkning i prosesser som gjelder endring og reduksjon. 
De beskriver: «Har fått beskjed om at……. og det virket som om de hadde bestemt seg på forhånd» 

3. Tjenester (eks miljøarbeider) som har fungert godt for brukerne blir fjernet og skaper så mye uro 
og frustrasjon at pårørende får en større omsorgsbyrde enn det de er forpliktet til eller ønsker/orker.  
  
Oppsummert mener jeg det bør bli en bedre kvalitetssikring av saksbehandling og vedtak i 
kommunen for å sikre at både de prosessuelle reglene og at pasient- og brukerrettighetene er 
ivaretatt. Dette handler om god og tydelig ledelse, kompetanse hos saksbehandlerne, respekt for de 
som har behov for tjenester fra kommunen og et ønske om å finne gode, kreative, individuelle og 
funksjonelle løsninger for hver enkelt. Ulike saker kan og skal behandles ulikt!» 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen er godt tilfreds med ombudets tilbakemelding og mener denne klart viser at det 

arbeidet man har iverksatt i tråd med handlingsplanen 2017 har ført til en kvalitetsforbedring i 

tjenestene. Ombudet kommenterer at kommunen ikke har noen gjennomgående 

problemområder, noe som er en positiv utvikling fra ombudets tilbakemelding i 2015. 

 

Som det fremgår i ombudets generelle tilbakemelding til kommunene, stilles det spørsmål 

vedrørende forhåndsbestemmelser om reduksjon i vedtak. Ombudet har spesielt kommentert 

BPA (brukerstyrt personlig assistanse) ordningen i sin årsmelding. Rådmannen mener at BPA i 

utgangspunktet var en svært raus ordning for brukerne. I de senere årene er det utgitt et nytt 
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rundskriv vedrørende rettighetsfesting av BPA, noe som i større grad enn tidligere gir 

kommunen svar på uklarheter rundt ordningen. Kommunen skal jevnlig revurdere brukerens 

tjenester i tråd med god forvaltningspraksis og brukermedvirkning. Da brukernes livssituasjon 

ofte endres gjennom flere år, er det lett å forstå at brukerne føler de mister noe når innvilgede 

tjenester revurderes opp mot nye rundskriv og lovverk. Dette til tross for at innvilget tjeneste 

er forsvarlig. Rådmannen vil samtidig understreke at det er viktig at brukermedvirkning er i 

fokus og at dette er et kontinuerlig forbedringsarbeid enhetene hele tiden må arbeide med. 

 

Når det gjelder tjenesten miljøarbeid forstår Rådmannen at man i en omorganiseringsfase 

oppfattet at tilbudet i en periode var haltende. I løpet av 2017 ble flere av kommunens enheter 

omorganisert, noe som medførte et redusert tilbud i en periode der enheten fikk ny leder og 

tilholdssted. Denne prosessen er nå landet og miljøarbeidertjenesten er nå flyttet under 

avdelingen psykisk helse og rus, en avdeling med nær tilknytning flere utsatte brukergrupper 

som ofte har tildelt tjenesten. 

 

Rådmannen vil legge til at det er nylig er gjort en endring i strukturen til tildelingskontorets 

ukentlige tildelingsmøte. Tildelingsmøte består i dag av enhetsledere med ansvar for tjenester 

og leder for tildelingskontoret med juridisk bakgrunn. Saksbehandlere kommer inn for å 

presentere saken etter fast oppsatt mal. Dette vil på sikt sikre bedre helhetlig forvaltning av 

våre tjenester og en mer objektiv tildeling av tjenestene ut ifra brukers funksjonsnivå og behov. 

Dette vil medvirke til en bedre kvalitetssikring av saksbehandlingen og de vedtak som fattes i 

kommunen, og på denne måten bidra til at pasient- og brukerrettighetene er ivaretatt.  

 

Rådmannen bemerker den positive utviklingen og legger frem årsmelding 2017 med de 

spesifikasjoner som Ringerike kommune har bedt om, til orientering. 

 

 

Vedlegg 

 

Vedlegg 1- Årsmelding for Pasient- og Brukerombudet i Buskerud 2017 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråten 

 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 
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Vi mottok 1 1 72
henv endelser i 201 7 – en
økning på 1 4% fra 201 6

Av de 847 k lagene vi mottok,
ble 48% l øst med informasjon
og veiledning. Vi hadde
muntlig dialog og møter med
tjenestesteder i 1 5% av
sakene.

Ombudets rolle
Jobben vår er å ikke være politiker. Vi vedtar
ikke rettigheter eller plikter. Vi har ingen
beslutningsmyndighet, og vi gjør heller ingen
andre sin jobb. MEN vi følger med på om
Stortinge t s vedtak på helse - og
omsorgsområdet blir fulgt, om de har den
effekten for pasienter og brukere som
politikerne ønsker, eller om det bør vedtas
endringer.

Ombudets viktigste redskap er å være fri og
uavhengig. Vi fyller vakumet mellom politikk
og forvaltning med gode råd ut fra de pasient
– og brukererfaringene vi får kunnskap om.

Vi gir støtte og råd. Vi hjelper de som trenger
det, og vi er der når pasienter, brukere og
pårørende har mistet tillitten til
helsetjenesten eller er usikre på hvilke
rettigheter de har. Ikke minst bidrar vi til at
sykehus og kommuner forbedrer seg. Vi er
ikke en erstatning for dyktige politikere, men
politikere kan heller ikke erstatte dyktige
ombud.

Vi har gjennomført nærmere
70 foredrag, undervisni nger,
stands og presentasjoner

40% er klager på kommunale
tjeneste r – 60% på
spesialisthelsetjenesten

Det klages på brudd på
pasient - og brukerrettigheter -
29%, kvaliteten på tjenestene
og helsehjelpen - 53% og
systemsvikt - 18 %

Vi mottok ca 2 000 brev eller
e - poster til 201 7. Vi sendte ca
1 500 brev eller e - poste r.

I 54 av sakene vi bistod i ble
det konstatert feil/svikt ved
helsetjenesten eller brudd på
forsvarlighetskravet

33% av klagene handlet om
feil, svikt eller skade ved
behandlingen, eller
forsinkelser og feil ved
diagnostiseringen

Pasient - og brukerombudenes
felles strategiske mål 2017 - 2021

Kjent og tilgjengelig
Bidra til økt kvalitet og
pasientsikkerhet
Ubyråkratisk og effektiv
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Forord
Tillitt er bærebjelken og nerven i alle møter mellom pasienter, brukere og helsetjenesten. Det må jobbe s for
å få den, opprettholde den, og ikke minst gjenopprette den dersom den er tapt. Når tillitten er brutt blir
kommunikasjonen vanskelig , informasjon filtreres gjennom negative brille r og bekymringene og uroen øker
i takt med at følelsen av trygghet syn ker .

Status for tillitt må derfor bli et sjekkpunkt flere steder i pasientforløpet for å forsikre seg om at den fortsatt
er til stede. Ombudet kan komme inn før tillitten er etablert eller ette r at den svekket. Dette kjennetegner
m ange av henvendelsene til vårt konto r hvert å r. Noen pasienter er rause og tålmodige uansett. Andre er
forutinntatte, negative og mistenksomme fra første dag. Felles for de fleste er bekymring for egen helse.
Alle typer pasienter må derfor få anledning til å si hva de mener er nødvendig for å etablere og
opprettholde tillitt , og det må skje på deres premisser og med deres utgangspunkt . Har vi denne
tilnærmingen både i dialoger, undersøkelser og rigging av systemene, er vi bedre rustet til å bygge, ivareta
og gjenopprette tilli tt. Ved vaktskifter, ved mange leger involvert, ved overføring mellom avdelinger, ved
samhandling med andre sykehus, ved utredning av tjenestebehov i kommunen og tjenesteytingen. Hvor
mange ansatte stopper opp og spør: « Har du tillitt til det vi gjør, el ler har du tanker eller spørsmål om noe
annet vi kan gjøre?» Åpenhet og ærlighet fra helsepersonellet er avgjørende for tilliten, selv i en hektisk
arbeidshverdag. Alle pasienter og brukere bør kunne si: «De har kontroll selv om de har mye å gjøre fordi
de har informert meg om hvordan de jobber for å kunne ha denne kontrollen». Denne årsmeldingen er
preget av at tilliten ikke er til stede i tilstrekkelig grad, pasientene føler seg ikke alltid trygge, de er slitne og
ingen har fortalt hvordan systemet rundt dem fungerer.

Vi har lagt bak oss et hektisk år ved ombudskontoret. Mange henvendelser, juridisk kompliserte
problemstillinger, fortvilte pasienter og brukere, oppgitte og sinte pårørende, mange undervisningsoppdrag
og møter med spennende mennesker. Vi e r heldige som har et godt og åpent samarbeid med helseforetak
og kommuner. Dette er en effektiv arbeidsform som kommer pasienter og brukere til gode gjennom raske
svar og løsninger. Vi møter ansatte og ledere som er opptatt av å bli bedre i møtet med pas ienter og
brukere, og vi ser at problemområder vi har presentert tidligere , nå er mindre utfordrende. Det er færre
som kontakter oss fordi de har falt og skadet seg under innleggelse, nesten ingen tar kontakt fordi de ikke
får helsehjelp for spiseforstyrr elser, færre får avslag ved DPS, færre klager gjelder trykksår, fastvakt og
tilsyn med forvirrede pasienter, og færre klager over manglende tildeling av sykehjemsplass eller kvaliteten
ved institusjonene. Sommerferien ble også avviklet med langt færre misf ornøyde pasienter enn tidligere!
Det er gledelig at vår gjentagende anbefaling om interne hendelsesanalyser er tatt i bruk i flere
sykehusavdelinger . Vi er ekstra stolte og fornøyd med e - læringsprogrammet vi har utarbeidet i samarbeid
med Vestre Viken HF. Det er nå mulig å få lett tilgang til informasjon om ombudsordningen og våre
arbeidsmetoder. Dette handler om å bygge tillit, jobbe mer effektivt, nå ut til flest mulig og bruke den
teknologien som er tilgjengelig.

Drammen, 15.februar 2018

Anne - Lene Egeland Arnesen
Pasient - og brukerombud i Buskerud
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S pesialisthelsetjenesten –
somatikk

B ehandlingsskader

Også i 2017 er det flest henvendelser til ombudet i
etterkant av feil eller skader pasientene har opplevd.
Spennet i disse sakene er stor t ; alt fra infeksjoner
etter inngrep, feilmedisinering, feil metodikk,
m anglende billeddiagnostiserin g , manglende
prøvetaking, komplikasjoner etter kirurgiske inngrep,
eller mangelfullt grunnl ag for operasjon . Det er
imidlertid så stor variasjon i sakene at vi ikke ser
likhetstrekk eller gjennomgående avvik på
systemnivå . Vi må likevel alltid huske at hv er sak er
en for mye for de pasientene som rammes.

Anbefaling

Avgjørelser fra tilsynsmyndighet og Norsk
pasientskadeerstatning må gjennomgås internt for å
analysere årsaken til hendelsen, og for å se om dette kan få
betydning for andre pasienter og situa sjoner på tvers av
seksjoner, avdelinger og sykehus.

Forsinket diagnostisering

Det har vært en økning i antall henvendelser fra
pasienter som opplevde forsinkelser i diagnostisering
av alvorlige sykdommer . Det kan dreie seg om
forsinkelser på få timer opptil flere år. For mange ble
det da for sent å sett e inn tiltak som kunne ha
terapeutisk effekt. Flere hendelser medførte
betydelig prognosetap eller forver ring av tilstanden.
Årsaken til forsinket diagnostisering er som regel at
funn er oversett eller tolket feil. God praksis er ikke
fulgt, eller pasientens beskrivelse og bekymring er
ikke tatt på alvor eller er bagatellisert. Det er svikt
både i de offentlige sykehusene og de private
instituttene. Mange pasienter og pårørende føler de
har skyld i situ asjonen fordi de ikke har presset på
mer, byttet lege eller insistert på mer utredning og
flere undersøkelser.

Eksempel

* Det ble ikke avdekket at pasienten hadde tarmslyng og
blødning fra magesekken etter operasjon for
tykktarmskreft. Pasienten ble fun net død på toalettet på
sykehuset. Han hadde mange alarmtegn som indikerte at
noe var alvorlig galt, men dette ble ikke fanget opp. Norsk
pasientskadeerstatning konkluderer med at pasienten mest
sannsynlig ville overlevd dersom det hadde vært tatt tak i
pa sientens forverrede tilstand og igangsatt behandling.

* En pasient ble ikke fulgt opp med nødvendige og riktige
undersøkelser etter antatt magesår. Senere ble det

avdekket alvorlig kreft i magen med spredning. Norsk
pasientskadeerstatning konkluderer med a t han ville levd i
mange år dersom korrekt diagnostisering var gjennomført.
Nå mottar han kun livsforlengende behandling og har kort
tid igjen å leve.

* En pasient fikk konstatert lungekreft etter å ha tatt
kontakt med lege på grunn av smerter og en rekke
symptomer. Da hun fikk diagnosen fikk hun beskjed om at
de så tydelige forandring er på CT bildene som var tatt av
lungene to år tidligere. Hun hadde gått til regelmessige
kontroller ved sykehuset etter tidligere kreftdiagnose uten
at funn på bildene var f ulgt opp.

Anbefaling

Alle billedundersøkelser bør dobbeltgranskes
(kontrasigneres) for å kvalitetssikre beskrivelser. Dette bør
være fast rutine også når primærgransker er radiolog.
Pasientenes egne bekymringer rundt egen helsetilstand og
forslag til un dersøkelser og behandlinger, må tas på større
alvor.

Pasientsikkerhet

Pasientsikkerhet er grunnleggende i all undersøkelse
og behandling. Det handler om trygg og forsvarlig
helsehjelp under hele pasientforløpet.
Pasientsikkerhet er knyttet både til system,
kompetanse, personell, arbeidsmiljø,
arbeidstidsordninger, teknisk utstyr, prosedyrer og
generell internkontroll. Avviksmeldingene skal sikre
kontroll og forbedring. Vi stiller spørsmål ved om
dette kontroll - og forbedrings systemet fungerer som
d et skal når 70% av sakene hvor Norsk
pasientskadeerstatning konkluderer med svikt i
behandlingen eller diagnostiseringen, ikke er
registrert som avvik i de interne systeme ne på
sykehusene.

Mange pårørende sitter også igjen med en klar
oppfatning av at det er deres fortjeneste at utfallet
ikke ble fatalt. Tankene rundt dette preger mange ,
og de stiller spørsmål ved hva som hadde skjedd
dersom de ikke hadde motsatt seg beslutninger ,
insistert på innleggelse eller undersøkelse, eller
nektet å etterkomme besk jeder som viste seg å være
feil.

Det er også en fare for godt pasientsikkerhetsarbeid
når involvert helsepersonell eller ledelse forsøker å
«pynte brura» . Noen ganger blir dette avslørt av
andre dyktige fagpersoner eller sakkyndige, men vi
frykter også at noen lykkes med denne strategien, og
unngår korrigering eller kritikk av eget arbeid.

Eksempel

* En lege fikk advarsel fordi han ikke undersøkte barnet som
var til konsultasjon godt nok. Det var både kritikkverdig og i
strid med faglige retningslinje r a t det ikke ble gjennomført
en mer omfattende klinisk undersøkelse , spesielt når barnet
hadde blod i bleieområdet og kraftig diaré. I forklaringen
fra legen mente han i ettertid at han hadde foretatt de
nødvendige undersøkelser, men dette var ikke i samsv ar
med journalen hvor det verken var beskrevet positive eller
negative funn som støtte t opp om legens påstand. Statens
helsetilsyn festet derfor ikke lit til legens forklaring om
hendelsesforløpet.
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Anbefaling

Melde - og avvikssystemene må evalueres . Det må
fokuseres på mer målrettet opplæring knyttet til melde - og
varslingsplikten , og regelverket må forenkles. Det må
unngås at involvert helsepersonell og nærmeste leders
vurdering av påregnelig risiko for inntruffet hendelse, blir
bestemmende for om det s kal skrives avvik eller ikke.
Evaluering og vurdering av eget arbeid er alltid fornuftig,
men ikke nødvendigvis riktig i et overordnet
pasientsikkerhetsperspektiv.

For l ite n respekt for
pasientrettighetene

De fleste pasientrettighetene ble vedtatt alle rede i
1999 og det er hvert år stort politisk fokus på den
enkelte pasients lovfestede rettigheter. Likevel er
det brudd på disse hvert år. Vi bidrar inn i
undervisning av ansatte og pasienter , men likevel
virker det som om dette er hull det er umulig å tette,
både når det gjelder kunnskap og etterlevelse.

Spesielt t urnuslegene har liten kunnskap om de
juridiske aspektene i en pasientbehandling. De
forstår ikke hvilke hensyn som ligger bak lovgivers
beslutninger på helserettesområdet, men mener det
medis inske fagfeltet trumfer det juridiske dersom
sistnevnte ikke passer inn eller skaper praktiske
utfordringer. Dette er mye av forklaringen på
hvorfor de strenge reglene om personvern ikke
respekteres .

Enda vanskeligere er det når nye rettigheter skal
impl ementeres og praktiseres. Det er svært få - om
noen - andre rettsområder der de som er pålagt en
plikt fra lovgiver, kan utsette iverksetting og
gjennomføring flere år etter at bestemmelsen er
trådt i kraft . Ansvaret ligger både hos ledelse n og det
enkelte helsepersonell.

Eksempel

* En pasient meddeler oss at overlegen ved avdelingen ikke
hadde hørt om retten til kontaktlege og svart følgende:
«nå er det jo sånn hos oss at ingen får kontaktlege». En
annen svarte at det i tilfelle måtte v ære den legen so m til
enhver tid var på vakt som ble kalt kontaktlege, alternativt
ble det opprettet en kontaktlege ved utskrivning fra
sykehuset. Ingen var kjent med at helseforetaket hadde
rutiner for etablering av kontaktlege.

Anbefaling

Rutiner må implementeres, de må brukes og det må følges
med på hvor mange pasienter som for eksempel får
kontaktlege og når dette blir tildelt i pasientforløpet.

Logistikken svikter

Dette er dessverre en gjenganger – spesielt ved de
større sykehusene. Når flere elementer henger
sammen og er en forutsetning for videre behandling,
er det også sykehusets plikt å sørge for at denne
kjeden er logisk og enklest mulig for pasienten.

Det gjennomføres for eksempel konsultasjoner der
formålet er gjennomgang av prøvesvarene. Når
pasiente n kommer til time er ikke svaret klart. Legen
har ikke sjekket dette før konsultasjonen og ingen
har gitt beskjed til pasienten. Dette er feil bruk av
både legeressurser og ikke minst pasientens tid i
tillegg til at det er kostnadskrevende med
unødvendige egenandeler og reise utgifter. Vi se
spesielt store utfordringer når sykehusene i Oslo -
området er involvert i utredningen eller
behandlingen.

Eksempel

* Fylkesmannen konkluderte i en sak med at følgende
faktorer har bidratt til svikt i pasientoppfølgingen :
«Mangelfull koordinering av røntgenundersøkelser og timer
ved poliklinikk, mangler i forbindelse med formidling av
prøvesvar fra røntgenavdeling samt oppfølging av
prøvesvar hos henvisende lege, og manglende
implementering av retningslinjer» CT påviste funn av
tumor i en ene nyren, men radiolog informerte ikke spesielt
om dette utover det som stod i beskrivelsen. Svaret forelå
ikke da pasienten hadde time på poliklinikken og legen
fanget ikke opp prøvesvaret da det forelå en uke etter
konsultasjonen.

* R adiumhospitalet hadde bestilt vevsprøve av
lokalsykehuset før overføring til dem. Da pasienten ankom
Oslo var dette ennå ikke gje nnomført. Hun var også så
underernær t og med nedsatt almenntilstand at det nå ikke
var mulig å ta de prøvene som var nødvendig .

* Fylkesmannen fant i en sak at det var brudd på
forsvarlighetskravet at sykepleier ikke formidlet informasjon
til utskrivende lege om at pasienten hadde hostet mye blod
i løpet av dagen. Både utskriving og oppstart av
blodfortynnende kunne vært utsatt dersom legen hadde
kjent til dette. Pasienten døde hjemme samme dag av
blødning. Kommunikasjonssvikten utgjorde avvik fra god
praksis.

Pleie og omsorg er også helsehjelp

Vi erfarer at det er vanskelig å få sykehusene til å
vurdere de pleiefaglige siden e i saker hvor det også
er stilt spørsmål ved de medisinskfaglige
vurderingene. Det er heller ikke mye fokus på dette
i de store tilsynssakene. Det betyr at viktige sider
ved helsehjelpen som e rnæring, stell, medisinering ,
eliminasjon og generell omsorg og ivaretakelse ,
sjelden blir vurdert av tilsynsmyndigheten.
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Eksempel

* Pårørende opplever ikke å bli tatt på alvor når de
etterlyser mer fokus på pasientens ernæringssituasjon. Det
er notert i journalen at dette vil bli formidlet videre, men
ingen vider e notater som viser at dette faktisk er gjort. Han
får parental næring (direkte i blodomløpet) først en måned
etter innleggelse og da etter et vekttap på 6 kg den siste
uken. Fylkesmannen uttaler at det å gi adekvat næring til
pasienter på sykehus og unng å underernæring er av
avgjørende betydning for pasienter som behandles for kreft
eler infeksjoner. Det ble konkludert med at pasienten ikke
ble fulgt opp i tråd med god praksis og at avviket var så
stort at det er brudd på kravet til forsvarlig behandling.

* En pasient ringer på klokken for å få hjelp til å komme på
do. En pleier kom med bekken som hun s atte fra seg og
forsvant ut igjen. Pasienten greide ikke å vente lenger, og
gjorde på seg i sengen. Hun fikk beskjed om ikke å
bekymre seg , likevel tok det over en time før noen kom for
å vaske og stelle henne. Pårørende erfarer også at det tar
inntil 3 timer fra hun spør om hjelp til å bli snudd i sengen
til dette faktisk blir gjort.

* En pasient får beskjed om at han må vaske toalettet selv
etter bruk fordi han ligger på isolat men må dele toalett
med andre pasienter.

* Mannen skulle faste før undersøkelsen neste morgen. Da
kona kommer sitter mannen og spiser frokost. Sykepleier
har ikke hørt noe om fasting , men hun undersøker nærmere
og finner ut at han ikk e skal spise. Hun synes situasjonen er
så pinlig at hun ber kona gå inn og ta fra ham maten .

Anbefaling

Vi etterlyser fokus og anerkjennelse av det viktige
pleiefaglige arbeidet, både i det interne kvalitetsarbeidet og
ikke minst i Fylkesmannens hendelses baserte tilsyn.

Vurdering av henvisninger

Ombudet er bekymret for om de faglige
vurderingsveilederne blir fulgt når
spesialisthelsetjenesten vurderer om en pasient har
rett til helsehjelp på spesialistnivå eller ikke.

Eksempel

* Henvisningen ble avslå tt av sykehuset med den
begrunnelse at de nå ikke hadde kapasitet til å ta inn flere
pasienter og de anbefalte fastlegen å sende ny henvisning
til høsten.

* En pasient fikk avslag fordi spesialisthelsetjenesten mente
spiseforstyrrelsen nå var blitt kronisk og dermed ikke kunne
behandles. Pasienten var tidligere vurdert å ha rett til
behandling for samme tilstand, men med beskjed om at
behandling først kunne igangsettes når hun var blitt rusfri.
Etter gjennomført rusbehandling ble hun likevel nektet
helseh jelp.

Kontroll på kontrollpasientene

Den store innsatsen som rettes mot fristbrudd og
ventelister gjør at mange pasienter opplever å vente
for lenge til kontroller . Det er noen steder lite system
eller oversikt over disse pasientene og deres
individuell e behov. Noen ganger får vi forklart at det
er medisinskfaglig forsvarlig for en pasient å vente så
lenge som de gjør. Vi stiller da spørsmål ved hvorfor
et annet tidspunkt for kontroll er formidlet til
pasienten fra ansvarlig lege, og hvorfor pasienten
i kke holdes løpende orienter t om endringer? Når vi
er bekymret for denne pasientgruppen også i 2017,
er det fordi vi ser at det ikke alltid er kontroll på de
pasientene som faktisk må ha kontroller på angitte
tidspunkt . Disse pasientene blir lett en
salde ringspost, og det følges ikke alltid med på
hvilke kontrollpasienter som faktisk må prioriteres
ua vhengig av kapasitet .

Eksempel

*Pasienten gikk på svært viktige medisiner, og ansvarlig
lege ga uttrykkelig beskjed om ny konsultasjon etter 6
måneder. Pasient en ventet på innkalling, men tok selv
kontakt etter halvannet år. Hun fikk da beskjed om at det
ikke var ledige timer før mange måneder fram i tid. Da vi
tok kontakt med ansvarlig lege var svaret at pasienten
måtte inn nå, og det ble satt opp time umiddel bart.

* En pasient skal ha årlige kontroller ved urologisk avdeling
etter å ha hatt blærekreft. Hun får ingen automatisk
innkalling som avtalt. Hun må ringe og mase og presse på
for å få time, og ofte blir timen kraftig forskjøvet. Hun
opplever det som uve rdig å måtte mase for å få time, og
hun er også redd hun skal glemme å følge opp dette selv og
lurer på hvor lenge sykehuset da hadde oversett henne.

Dårlige kommunikasjonslinjer

Vi blir kontaktet av mange pårørende og pasienter
som sliter og strever og bruker mye tid på å få svar
på spørsmål, informasjon om medisinske
vurderinger, videre pasientforløp og årsaker til
utsettelser. I tillegg har de behov for å formidle
bekymring, frykt og tidligere behandlingserfaringer.

Kommunikasjon handler o gså om mot til å fortelle at
det ikke er mer å gjøre. Noen pasienter opplever at
de på feil grunnlag får et håp om behandling selv om
alle involverte vet at det ikke er tilfelle. Pasienten
sendes mellom ulike avdelinger og sykehus for det
som kan være nytteløse undersøkelser og
konsultasjoner , men der ingen vil gi den endelige
negative beskjeden.

Og hva er egentlig en turnuslege og L IS lege? Mange
pasienter har en frykt for å møte det de kaller « lege
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under opplæring » . De har en oppfatning av at dette
er en lege med liten kompetanse og som utgjør en
fare for pasientsikkerheten. Mange pasienter er
direkte forurettet fordi de ikke er blitt undersøkt eller
behandlet av en overlege , og dette preger videre
samarbeidsklima, tillitt og kommunikasjon.

Eksempel

* « Når vi (pårørende) flere ganger ba om å få snakke med
en lege, fikk vi beskjed om å ta det under legevisitten. Da
legevisitten gikk , kom de ikke innom oss. Da vi insisterte på
at legen måtte komme innom på visitten, fikk vi beskjed om
først å redegjøre for hva vi hadde tenkt å spørre om. Da vi
til slutt fikk snakke med lege var han mer opptatt av å
fortelle hvor mange pasienter som var innlagt og at
avdelingen var overfylt. De andre legene vi forsøkte å
komme i kontakt med under innleggelsen svarte ofte at
dette ikke var deres pasient»

* «Vi sa at pasienten hadde smerter og fikk da to Paracet i
hånden som vi kunne gi ham. Verken leger eller sykepleiere
hadde fått med seg at pasienten faktisk ikke kunne svelge»

* Legen rekvirerte en bestemt prøvetaking ved sykehuset.
Da pasienten kom til oppsatt t ime fikk han beskjed om at
den type undersøkelser ikke ble utført ved det aktuelle
sykehuset.

Anbefaling

Det bør lages informasjonsmateriell – gjerne elektronisk -
som beskriver informasjons - og kommunikasjonslinjene
under en innleggelse. Beskjeder som gis må f ormidles
videre eller avklares der og da . Det må gis i nformasjon om
h vem pasientene skal kontakte o m de lurer på noe, og en
utsjekk tilbake til pasienten om at beskjeder og spørsmål er
registrert og håndtert. Dette må systematiseres og
automatiseres slik at det ikke er personavhengig som i dag.

D e ulike stillingsbetegnelsene og innholdet i disse bør
beskrives og gjøres tilgjengelige for publikum .

Pasient og pårørende må informeres om hvordan det tenkes
og jobbes i forhold til mulige differensialdiagnoser som en
del av den samlede utredningen.

J ournalen som tidstyv og
sikkerhetsrisiko

Vi innhenter mange journaler i løpet av året . Enten
ford i pasientene ikke orker , ikke forstår hva som står
der eller fordi vi trenger opplysningene i vårt arbeid.
Det som preger journalene er et enormt omfang og
mye «klipp og lim». Et så v oldsomt
dokumentasjons omfang er det vanskelig å finne fram
i.

I Rundskriv 1 - 4/2017 er det presisert at journalen
har følgende hovedformål:

1. Et arbeidsredskap for helsepersonell som yter
h elsehjelp

2. En oversikt over funn, vurderinger og
planlagt eller gjennomført behandling til hjelp
for helsepersonell som skal videreføre
helsehjelpen

3. En kilde til informasjon for pasienten for å
forstå egen helsetilstand og de
behandlingstilbud som er gitt e ller
gjennomført.

4. Er av stor bevismessig betydning i
forbindelse med eventuelle tilsynssaker og
erstatningssaker for feilbehand l inger eller
lignende.

Eksempel

* En feil diabetesdiagnose var ikke rettet tydelig nok i
journalen. Ved overføring til Rikshos pitalet to år senere for
annen tilstand, fikk han diabetesmedisin i flere dager før
han selv oppdaget dette og måtte ta tak overfor begge
sykehusene for å få dette rettet igjen. Det ble ikke stilt
spørsmål eller foretatt undersøkelser før de igangsatte
med isineringen.

Anbefaling

Det bør utarbeides ny e maler for journalføring som gjør det
enkelt for helsepersonell og andre å finne fram raskt og
enkelt t il den viktigste informasjonen, og fjerne behovet for
gjentakelser.

Folkeskikk og omsorg

Også i 2017 ble vi kontaktet av pårørende og
pasienter som ha dde uheldige opplevelser i møte
med ansatte ved sykehusene . Det synes dessverre
som om dette gjelder enkeltpersoner som har
problemer med å endre adferd i møtet med
pasientene. Det er også vanskelige saker for
pasient ene å gå videre med da det ofte blir det vi
kaller «påstand mot påstand».

Eksempel

* I forbindelse med et inngrep var pasienten svært
smertepreget. Hun ba om bedøvelse men legen etterkom
ikke dette. Hun lykkes ikke med det hun skulle utføre,
bannet og forlot rommet og pasienten uten nærmere
forklaring .

* I et svar fra helseforetaket konkluderes det med følgende:
«Pasientens opplevelse av diskriminerende behandling
beklages men kan ikke ses dokumentert».

* Etter å ha hilst på legen for første gang uttaler han: «Du
har lunge kreft med spredning». Pasienten spør hvilke
prognoser hun har, og får til svar at «vi kan begge dø i
morgen». Han lurer deretter på hva hun mener om
cellegif t behandling. Pasienten spør om hun har noe valg –
hvorpå legen svarer nei. Fastlegen får ikke dette til å
stemme og får etter noen runder med sykehuset avkreftet
at hun har noen form for kreft.

* En eldre pasient får beskjed fra sykepleier om at dersom
hun ikke drakk opp ernæringsdrikken i løpet av natten,
skulle hun dra henne ut av sengen etter bena ne ste
morgen.



9

* Pasienten ba om beroligende medisin før
gastroskopiundersøkelsen. Legen nektet dette. Hun hadde
ikke tid og skulle rett hjem etter undersøkelsen. Pasienten
protesterte og legen ropte til henne at kun 1 av 1000
pasienter fikk beroligende og at hun kunne klage til
sykehusdirektøren om hun var misfornøyd. Sykepleier
overtalte pasienten til å prøve uten – hvorpå legen svarte at
det var nytteløst gjøre et nytt forsøk med en pasient som er
så negativ t innstilt .

Et helseforetak eller et sykehus?

Vi registrerer økt aksept og forståelse i befolkningen
for a t Vestre Viken er et t helseforetak i vår region.
Folk forstår at det er ulike spesialiteter ved
sykehusene og at pasienter må flyttes for bedre
utnyttelse av kapasitet og kompetanse på tvers av
sykehusene . Det er jobbet for denne felles
forståelsen , men likevel erfarer pasien ten e at
sykehusene opererer som selvstendige enheter som
ikke speiler h elheten når de overføres mellom
sykehusene. De opplever ikke sømløse overganger ,
de må igjennom de samme innleggelsesprosedyre ne
hver gang, informasjonsoverføring en er mangelfull
og fo rsinket, og pasientene blir forvirret.
Helseforetaket har lovet gjennomgang av rutiner for
å se om pasientene i større grad kan legges inn
direkte på sengepost uten via akuttmottaket når de
kommer fra annet sykehus i samme helseforetak. Vi
vil følge opp dette framover.

Retten til fritt behandlingsvalg skrus
av og på.

Vi har dessverre eksempler på at retten til fritt
behandlingsvalg settes til side. I flere saker nekter
sykehuse ne , å ta imot pasienten som har benyttet
re tten til fritt behandlingsvalg . Sykehusene oppgir
følgende beg runnelser:

Faglige vurderinger
Pasienten har ikke begrunnet sin beslutning
godt nok
Det er kostnadskrevende å ta imot pasienten
Det er fullt belegg i avdelingen
Pasienten er i en akuttfase
Funksjonsfordelingen i regionen er til hinder

Sykehusene mener da de har hjemmel til å sette
denne pasientrettigheten til side. Samtidig unnlater
de å informere om klagerett og igangsette nødvendig
klagebehandling etter pasient - og
brukerrettighetsloven § 7 - 2. De setter da til side
både materielle og prosessuelle rettig heter.

Eksempel

* Et sykehus m ente pasienten fikk forsvarlig behandling der
han var innlagt. Han var derfor best tjent med å bli
værende der. Fylkesmannen var ikke enig i dette og slo
fast at pasientens rett til fritt behandlingsvalg var i behold
så le nge de snevre unntaksreglene ikke kom til anvendelse.

* En lege på Ahus skrev følgende til henvisende fastlege:
« Pasienten bor på Kongsberg og hører ikke til
opptaksområdet til Ahus. Henvisningen er oversendt Vestre
Viken HF. Dette til informasjon».

* Helse direktoratet har konkludert med at når øyeblikkelig
hjelp - situasjonen er opphørt og pasienten har behov for
ytterligere helsehjelp, har pasienten fritt behandlingsvalg.
Et vurderingstema her er om pasienten har behov for
intensivmedisin eller intensivoverv åkning.

Anbefaling

Helseministeren ga i 2017 helseregionene i oppdrag å
gjennomføre en informasjonskampanje for å øke pasienters
og helsepersonellet s kjennskap til pasientrådgiverne i
ordningen fritt behandlingsvalg, og nettsiden «Velg
behandlingssted». Vi forventer lokale resultater av dette
arbeidet og samtidig økt bevissthet og kunnskap om
ord ningen internt i helseforetaket slik at både lovforståelse
og praksis blir korrekt.

Det må være i nterne gjennomganger og fokus i alle
avdelinger på hva som ligg er i retten og hensynet bak
regelverket . Styringssignalene fra ledelsen knyttet til den
økonomiske driften må være avstemte mot sykehusets
juridiske forpliktelser.

Ikke lenger rett til helsehjelp

Vi har fått bekreftet at dersom pasienter avbestiller
t ime til konsultasjon på sykehuset tre ganger , mister
pasienten retten til helsehjelp på spesialistnivå.
Pasienten strykes fra listene og fastlegen må henvise
pasienten på nytt. Sykehuset forklarer dette med at
de da oppfatter at pasienten ikke er tilstrekk elig
motivert for u tredning/behandling, men at pasienten
aldri strykes fra listene uten at ansvarlig lege tar en
egen vurdering. Ombudet har forståelse for
helseforetakets utfordringer og avvikling av
ventelister, men mener likevel praksisen i kke er i
trå d med helserettens bestemmelser om rett til
helsehjelp. Det kan også være uheldige
omstendigheter som gjør at pasienten har legitim
grunn til å utsette time r tre ganger. Vi vil følge med
på dette framover.

Anbefaling

Vi anbefaler at helseforetaket innta r i sine prosedyrer at
pasienten ikke kan fratas retten til helsehjelp eller strykes
fra ventelister uten at det er gjennomført en samtale med
henviser eller pasien t for å avklare situasjonen.

Oppbevaring av verdisaker

Dette ble satt på dagsorden etter at smykker til en
død pasient ikke ble funnet. Pårørende fikk flere
ganger bekreftet at smykkene kunne hentes når hun
hadde anledning til det, likevel var de ikke å finne da
hun kom. Saken viste at prosedyrene helseforetaket
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har utarbeidet , ikke ble fulg t i denne saken , og det er
nå umulig å fastslå hva som egentlig har skjedd. Det
er flere pårørende som har tatt kontakt med oss
etter det te og fortalt lignende historier. De sier også
at de synes det er ubehagelig å gå videre med
saken. For mange har smyk ker stor affeksjonsverdi,
og for noen er det ubehagelig å ta smykker og ringer
av et døende familiemedlem .

Anbefaling

Det må bli større bevissthet og kontrollrutiner rundt dette i
alle avdelinger og alle sengeposter. De som steller døde
pasienter må pålegges et ekstra ansvar for at prosedyrene
for oppbevaring av verdisaker overholdes. Samtidig må
pasienter og pårørende oppfordres til ikke å ta med seg
verdifulle eiendeler dersom innleggelsen er planlagt.

Sekundærhenvisningenes
ørkenvandring

A lt for m ange pasienter bruker tid og ressurser på å
nøste i henvisningenes vandringer. Noen jobber med
dette i flere måneder før de gir opp og tar kontakt
med oss. Vi ser at det sendes henvisninger mellom
sykehus og avdelinger som aldri kommer fram.
Pasienten vet ikke hvem som skulle sende hva , hvor
det skulle sendes eller om det er sendt.

Eksempel

* « Det er svært belastende for min kreftsyke søster i hennes
situasjon og være egen koordinator og sørge for at alt blir
til riktig tid og på riktig måte. Hun hadde tim e til evaluering
i august på R adiumhospitalet. Da skulle nye CT bilder vært
tatt men hun har ennå ikke fått innkalling når
evalueringstimen nærmer seg. Hun ringer sitt sykehus for å
etterlyse time. De har ikke mottatt noen henvisning og ber
henne ringe Rad iumhospitalet. Hun gjør det og de kan
bekrefte at det ikke er sendt noen henvisning. De kan
imidlertid fortelle at det er nedskrevet at hun skal ta CT av
lungene. Pasienten ber om å få snakke med legen , men får
til svar at alle er opptatt hele dagen, sekre tær skal gi
beskjed om at det må sendes henvisning. Det er nå gått så
lang tid at Radiumhospitalet neppe rekker å vurdere bildene
og sette sammen det tverrfaglige te amet s om skal vurdere
videre behandling»

* Sykehuset skulle sende henvisning videre til
Rad iumhospitalet. Det gikk lang tid uten at pasienten hørte
noe, og han tok derfor kontakt med Radiumhospitalet. De
hadde ikke mottatt henvisningen. Han ringte tilbake til
lokalsykehuset og etter mye frem og tilbake ble det
bekreftet at de hadde glemt å sende henvisningen.

Anbefaling

Dette er en gjenganger de siste årene. Vi fastholder derfor
tidligere anbefaling: De som sender en henvisning har

ansvaret for å sikre at den er kommet fram innen rimelig tid
og at det er rett avdeling som har fått den til vurd ering.

Pasientreiser

I 2017 er det tre problemstillinger som peker seg ut
på dette feltet:

1. Drosjer som nekter å ta oppdragene fordi de
mener avtalene som er inngått med
helseforetaket gir dem for lite betalt for
turen. Dette gjør at pasientene mister
b ehandlingstimer.

2. Lang ventetid på sykehuset.
3. Mange syke pasienter i samme drosje og

lange omveier for å kjøre alle hjem.

Det synes som om det er for lite fokus på velferden
knyttet til transport . Dette er en rett som skal
leveres og som er svært viktig for pasientene. Vi
erfarer at mange ikke tør klage men lider seg
gjennom turene.

Anbefaling

Hele administreringen og organiseringen av pasientreiser
må evalueres. Det må lages standarder og
kvalitetsindikatorer som rettigheten kan måles opp mot.
Hva er god t nok og hva er et forsvarlig og verdig tilbud?
Pasienter som må vente mer enn angitt tid må få en
kompensasjon for dette eller rett til full refusjon av egne
utgifter til transport. Det samme gjelder pasienter som
mister timer til behandling. Her bør det være et tett
samarbeid med brukerrepresentanter som ofte benytter seg
av transporttjenesten.

Eldre skrøpelige pasienter

Vi er bekymret for hvordan eldre med dårlig
helsetilstand ivaretas når de legges inn på sykehus .
Ofte er de redde for å be om noe , de har liten
sykdomsinnsikt og klarer ikke å redegjøre for seg. De
er forvirret og alt er annerledes enn det de er vant
til . Til tross for dette er det ingen fra sykehjemmene
som er sammen med dem slik vi ofte erfarer at faste
personal til psykisk utvikl ingshemmede er. Vi ser det
her kan være mangler, både når det gjelder omsorg
og rutine r .

Eksempel

* En 94 år gammel mann måtte ligge p å båre i sykehusets
akuttmottak. Han fikk ikke hjelp til å gå på toalettet mens
han lå og ventet selv om han ikke klar te å forflytte seg uten
hjelp .
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* En eldre kvinne var redd for å være til bry selv om hun
hadde et omfattende pleiebehov. Da pårørende kom innom
var det blod og matrester på dynetrekket hennes,
kateterposen lå på gulvet og de t luktet urin fra sengen.
Maten ble bare satt inn til henne selv om hun ikke kunne
drikke eller spise selv.

S pesialisthelsetjenesten –
psykisk helse og rus

Hva defineres som behandling?

Flere pasienter enn tidligere melder at de kun får
noen få timers samtale på spesialistnivå for sin e
psykiske lidelser. Mange beskriver at ansvarlig
behandler ikke har oversikt over innhold og mulig
effekt av behandlingen. Dette skaper stor
frustrasjon hos pasientene, mange mister motet og
tenker de må leve med plagene sine. Flere pasienter
etterlyser struktur, informasjon og faglige
begrunnelser. Det er fra vårt ståsted grunn til å stille
spørsmål ved om retten til forsvarlig helsehjelp
faktisk blir innfridd.

Eksempel

* Spesialisthelsetjenesten mente de ette r en klagerunde nå
hadde lært å avklare med pasienten hva målet med
samtalene er . V i stiller spørsmål ved hvorfor dette ikke er
en naturlig faglig tilnærming i all behandling innen psykisk
helsevern.

Anbefaling

P asienter som skal ha behandling for psykisk lidelse eller
rusavhengighet, har krav på infor masjon og
behandlingsplan. Formålet med behandlingen og hvilke
metoder / tilnærminger behandler vurderer som aktuelle, og
ikke minst antatt varighet , må tas inn i planen slik at
pasienten er involvert i pasientforløpet fra første
behandlingstime.

Tvangsin nlagt på feil grunnlag

Også i 2017 har vi fått informasjon om at pasienter
er tvangsinnlagt i psykisk helsevern utelukkende
fordi spesialisthelsetjenesten vurderer at det
kommunale tilbudet til pasienten ikke er forsvarlig.
Så fort et tilfredsstillende t ilbud er på plass i
kommunen blir tvangen opphevet. Vi stiller spørsmål
ved om dette representerer en ulovlig utvidelse av de
strenge vilkårene for tvang, og om

kontrollkommisjonen ivaretar rettssikkerheten for
disse pasientene på en riktig måte.

Anbef aling

Dersom spesialisthelsetjenesten mener pasienten egentlig
er klar for utskriving til kommunen, men kommunen på sin
side ikke har etablert et forsvarlig tjenestetilbud, må
spesialisthelsetjenesten melde avvik til aktuell kommune og
varsle Fylkesmannen om at kommunens håndtering av
saken må gjennomgås. Dette er særlig viktig når det blir
begått urett overfor enkeltpersoner som ikke er i stand til å
ivareta egne interesser og behov .

Informasjon

Flere henvendelser fra denne pasientgruppen eller
dere s pårørende handler om manglende informasjon.
Noen vil ikke være innlagt, andre vil være innlagt
lenger og motsetter seg utskriving, enkelte synes
utskriving skjer for fort , eller lurer på hvorfor de ikke
kan legges inn i døgnbehandling . Mange f øler de er
gitt opp alle steder. Vi ser at spesialisthelsetjenesten
stort sett har gode begrunnelser for sine
beslutninger, men det er ikke godt nok kommunisert
til pasientene. Når pasientene informeres om at det
ikke finnes flere aktuelle behandlingsvalg, oppfatte s
dette som at de er gitt opp , og at de har en adferd
eller en sykdom som ingen vil befatte seg med.
Dette er ikke god pasientbehandling. Vi får også
henvendelser fra pasienter innlagt til TSB behandling
som ikke forstår hvilket nedtrappingsregime som er
lagt . Andre har en kognitiv svekkelse som gjør at de
ikke forstår eller husker hva som er blitt bestemt
angående oppfølging av somatiske lidelser . Dette
gjør dem forvirret og utrygg. Dette viser at det ikke
blir satt av nok tid til informasjon og medvir kning.

Eksempel

En kvinne med alvorlig psykisk sykdom i en årrekke, har
mottatt traumebehandling og deretter polikliniske samtaler
over flere år som til slutt ble avsluttet. Fastlege henviste
henne på nytt men denne ble avslått fordi det ikke var mer
behandling hun kunne nyttiggjøre seg. Foreldrene er dypt
bekymret og utslitt både av datterens adferd og alt arbeidet
de må legge ned for å skaffe hjelp til datteren. Ingen har
tatt seg tid til å gi dem eller pasienten informasjon og en
god forklaring på hvorfor hun ikke skal legges inn.

Anbefaling

Dersom det ikke finnes behan dling, eller pasienten ikke
nyttig g jør seg kontakt med spesialisthelsetjenesten, må
pasienten skrives ut p å en human og faglig forsvarlig måte.
Det må gis informasjon og etableres samarbeid med
bostedskommunen før utskriving slik at pasienten føler seg
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forstått, ivaretatt og respektert gjennom tydelig men
omsorgsfull og tilrettelagt informasjon. For pasienter som
har vanskeligheter med å ta imot eller forstå den
informasjonen de f år, bør det investeres mer tid og bedre
kommunikasjonskompetanse.

Oppførsel

Det er få henvendelser fra denne pasientgruppen
som handler om oppførsel hos helsepersonell. Dette
kan tolkes på mange måter, men vi har et inntrykk
av at mange opplever det som vanskelig å gå videre
med slike klager, og at det ofte blir «påstand mot
påstand». Ofte hører vi ikke mer fra pasientene
etter at de har informert oss om sine opplevelser . De
er redde for ikke å bli trodd, og klager blir derfor ikke
sendt videre.

E ksempel

* En behandler skal ha uttalt under en konsultasjon at
pasienten var en direkte årsak til at han ikke ønsket å
fortsette i jobben sin.

* En annen pasient forteller at behandler var mer opptatt av
å sende og motta private meldinger under
behandlingst imen enn å snakke med henne. Når hun tok
dette opp med behandler fikk hun til svar at det var så
vanskelig å ikke svare på bursdagshilsener som tikket inn
hele tiden. Behandler skal også ha kommet med følgende
hjertesukk: «Slik har jeg det på bursdagen m in – sitter her
og hører på at dere gråter».

Anbefaling

Det må være et kontinuerlig fokus på kravet til god og
profesjonell oppførsel uansett problematikk og adferd hos
pasientene. Dette bør også være ett av spørsmålene under
den løpende evalueringen som gjennomføres sammen med
pasienten. Spørsmålene må utformes på en slik måte at
pasientene tør gi direkte og oppriktige tilbakemeldinger ,
også når det gjelder oppførsel og væremåte.

Henvisninger avslås

Pasient - og brukerombudet ser at u tfordringene so m
nå er avdekket nasjonalt når det gjelder andelen
henvisninger som avslås på dette fagfeltet, også
speiles i de henvendelsene vi mottar. Likevel er det
færre i 2017 som kontakter oss etter å ha fått avslag
på henvisninger til DPS. De fleste klagene retter seg
mot Modum Bad. Vi ser her at når avgjørelsen
påklages tas klagen stort sett til følge av
vurderingsinstansen. Vi stiller da spørsmål ved om
vurderingsveilederne blir fulgt, og hvor mange
urettmessige avslag som blir gitt , uten at pasienten
kl ager. Dette blir ekstra bekymringsfullt når vi vet at
mange pasienter vegrer seg for å klage.

Anbefaling

Vi er kjent med at det er igangsatt en nasjonal
gjennomgang av disse problemstillingen e. Vi avventer
utfallet av dette arbeidet.

Lang ventetid ved BU P

Til tross for at situasjonen synes å være noe bedre
når det gjelder ventetider ved BUP og da særlig for
oppstart av behandling for påvist ADHD, får vi
fortsatt henvendelser som gjelder dette. Vi velger
derfor å ta dette opp på nytt i år fordi de t er så viktig
for ungdom at det får nødvendig helsehjelp så fort
som overhode mulig slik at de ikke mister viktige
måneder i skolegangen. Mange har også slitt med
en udiagnostisert tilstand i flere år, og er både slitne
og utålmodige etter å få startet o pp med en
behandling som kan utgjøre en stor forskjell i
hverdagen.

Eksempel

* En ung gutt begynte plutselig å høre stemmer. Foreldrene
fikk beskjed fra BUP at manglende legedeknin g gjorde at de
ikke kunne ta ungdommen inn til vurdering. Foreldrene tok
umiddelbart kontakt med BUP et annet sted i regionen,
ungdommen ble undersøkt og nødvendig medisinering
igangsatt med en gang.

* En 17 åring med stadfestet ADHD ventet 3 måneder på
op pstart av medisinering til tross for omfattende
symptomer som påvirke t skolegangen i stor grad. En annen
pasient på samme alder har ventet i 4 måneder uten
informasjon om forespeilet ventetid. ( Ingen t ok kontakt
med dem i ventetiden ) .

Anbefaling

Det bør være et gjennomgående strategisk mål i
helseforetaket om at barn og unge skal prioriteres , og at
nødvendige ressurser skal settes inn uansett slik at de får
rask utredning og behandling. Barn skal ikke utsettes for
smerte og lidelse slik voksne noen gange r må akseptere.
Barnekonvensjonens artikkel 24 må trumfe økonomiske
rammebetingelser og begrensninger.

K ommunale helse - og
omsorgs tjenester

Egenbetaling for praktisk bistand

Vi ser at noen kommuner dreier flere tjenester over
fra helsehjelp til prakt isk bistand og opplæring. På
den måten øker egenbetalingen for pasienten fordi
det kun er tjenester som defineres som helsehjelp
som er gratis. Når egenandelen for noen pasienter
utgjør over kr 400 pr time, er de t viktig at
beregningsgrunnlaget er korrekt .
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Eksempel

* Kommunen besluttet å endre definisjonen på tjenestene
slik at flere timer ble vurdert som praktisk bistand og
dermed omfattet av retten til å kreve egenbetaling. Bruker
mente dette var feil fordi det vesentligste av tiden ble brukt
til perso nlig stell og egenomsorg i tillegg til
støttekontakttjenesten. Kommunen omdefinerte tjenestene
etter klage fra oss .

Brukerstyrt personlig assistanse
(BPA) - er det egentlig nødvendig når
alt kommer til alt?

Tendensen vi har sett de to siste årene fortsa tte i
2017 . Det virker som om mange kommuner nærmest
har instruert sine saksbehandlere om å gjennomgå
samtlige BPA ordninger med det for øyet å redusere
flest mulig timer , og frat a flest mulig brukere
brukerstyringen . Som Pasient - og brukerombud er
jeg svæ rt bekymret for denne utviklingen. Spesielt
fordi vi ser at grunnleggende menneskerettigheter
som rett til likeverd, frihet og selvstendighet for
mennesker med en funksjonsnedsettelse, må vike for
det kommunale selvstyret og stram
kommuneøkonomi. Dette er ikke lovgivers
intensjoner og strider mot internasjonale
forpliktelser. Kommunene mener å ha rett til å
bestemme hva tildelte timer skal brukes til hver uke
og de tilbyr ofte å styre ordningen på vegne av
bruker . H elsetjenester holdes utenfor ordningen
uten faglige begrunnelser , kun for å holde timetallet
under 25 timer pr uke . Det legges sterke
begrensninger på hva bruker kan få assistenttimer
til . Kartleggingene er ofte både mangelfulle og
diffuse. Er bistandsbehovet under 25 timer pr uke er
BPA nærme st utelukket selv om det er det eneste
riktige og forsvarlige . L ovgivers intensjon har ikke
vært å begrense retten til BPA, men å gjøre
ordningen me r robust for brukerne.

Det er også store variasjoner og ulikheter mellom
kommunene, både når det gjelder holdninger,
rett sanvendelse og utredninger. Så lenge det
kommunale selvstyret står sterkt på hele
velferdsområdet, og klageinstansen er kneblet med
begrenset mulighet for omgjøring, vil vi se at gode
og velfungerende ordninger strupes og bortfaller
utelukkende for å få et kommunebudsjett i balanse.

Eksempel

* Fylkesmannen uttalte følgende i en sak: «Det er
kommunen som har bevisbyrden for at det ikke foreligger
tilstrekkelig brukerstyring eller at arbeidsledelsen ikke er
forsvarlig, og for at opplæring og veiledning ikke v il kunne
endre dette. Kommunens tilretteleggingsplikt i slike tilfeller
strekker seg langt».

* En pasient med varige lammelser etter en ulykke, fikk
antall timer tjenester fra kommunen redusert med over
70%. Da ble timetallet så lavt at brukerstyringen bortfalt
uten nærmere begrunnelse. Bruker ble avspist med noen få
timer støttekontakt pr uke og 2 timer praktisk bistand. Han
er rullestolbruker og tildelte timer gjør det nærmest umulig
for ham å komme på jobb i vinterhalvåret. Timene er også
bundet hver uke til faste oppgaver og han har ingen frihet
lenger.

* En blind bruker fikk beskjed om at BPA ordningen var
«oppskrytt» og at en klage uansett ikke ville føre fram.
Kommunen mente 11 timer bistand pr uke var tilstrekkelig,

og at han i e n alder av 30 år måtte være fornøyd med å få
tilkjørt mat. Han opplever det som en straff at han forsøker
å være mest mulig selvhjulpen selv om det tar tid og han
blir sliten.

* En kommune gir ombudet tilbakemelding på at det er
underlig at vi bistår bruke r over 67 år med å klage i en BPA
sak fordi dette ikke er en lovpålagt ordning, og at brukere
over 67 år er utelukket fra en slik organisering.

* Etter at Fylkesmannen opphevet det kommunale vedtaket
ble tjenestene økt med 30 timer pr uke og bruker fikk r ett
til BPA.

Anbefaling

De evalueringene som nå er igangsatt nasjonalt, må følges
opp både politisk og gjennom eventuelle lovendringer slik at
brukernes rettigheter blir ivaretatt.

Kommunene må instrueres i å se brukernes egeninnsats
som en stryke, og ikk e et grunnlag for å redusere nivået på
tjenestene når dette gir redusert livskvalitet og bryter med
grunnleggende menneskerettigheter.

Det må utredes hvorvidt kommunenes selvstyre på viktige
velferdsområder gir nødvendig rettsvern, likhet og kvalitet.

Vi etterlyser et landsomfattende tilsyn som strekker seg
over flere år slik at alle kommunale BPA ordninger og
avslag/reduksjone r blir systematisk gjennomgått.

Sykehjemstilbudet

Vi registrerte i 2017 færre henvendelser om
manglende tildeling av sykehjem splass. Vi er usikre
på om dette betyr at flere som ønsker og trenger det
får plass på riktig tidspunkt. Vi håper kommunene
har satt i verk tiltak som ivaretar denne gruppen
bedre enn før. Vi har også en nedgang i
henvendelser som gjelder kvaliteten på op pholdet i
sykehjemmene , men fortsatt er det mange som tar
kontakt fordi de er fortvilet på vegne av beboerne.
Innholdet i klagene varierer fra mistrivsel,
manglende tannstell, urimelige leggetider , lite
fysioterapi og feil medisinering. Selv beboere med
demens sykdom har rett til å bestemme mye av det
som angår dem i hverdagen, og deres ønsker og
tanker skal respekteres.

Det kan også stilles spørsmål ved om sykehjemmene
har rutiner og kompetanse nok til å avdekke og
identifisere kliniske tilstand er og syk domsutvikling.
Dette krever både god kjennskap til pasienten, god
dialog med ansvarlig lege og god dokumentasjon.
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Eksempel

* To eldre menn så på nyttårshopprennet på TV i
dagligstuen. Plutselig slo TVen seg av og de spurte om hjelp
til å få skrudd på igjen. Pleier svarte «nei – dere har sett
nok på TV».

* En pasient ba om hjelp til å pusse tennene fordi hun hadde
lagt seg og glemt å ta ut gebisset. Den ansatte svarte surt:
«Jeg har heller ikke pusset tennene i dag».

* Fylkesmannen konkluderte i en tils ynssak med at det er
sykehjemmets ansvar å følge opp pasienten med hensyn til
væske, diurese, blodprøver, blodtrykk og ernæring.
Oppfølgingen av disse forholdene var ikke forsvarlig fordi
det ikke var dokumentert at det faktisk var gjort.

Korrekt saksb ehandling e ller
instruks?

Som vi har påpekt mange ganger tidligere, er
saksbehandlingskompetansen i kommunene
avgjørende for om rettssikkerheten til innbyggerne
blir godt nok ivaretatt. Mange av vedtakene holder
ikke mål , verken når det gjelder rettsanve ndelse,
faglige vurderinger eller begrunnelse. Når vi vet det
er mange flinke fagfolk som behandler disse sakene,
får vi lett mistanke om at de er instruert i å skrive
vedtakene ut fra en forutbestemt konklusjon, ikke
hva som er riktig og nødvendig for sø ker. Det er
påfallende når Fylkesmannen i samme sak opphever
de t kommunale vedtaket to ganger med tydelige
signaler om hva som er riktig, og kommunen likevel
står fast på sitt.

Eksempel

* I to vedtak f attet på samme dag, kom kommunen i det
ene vedtaket til at foreldrene hadde tunge
omsorgsoppgaver for barnet . I det neste vedtaket
konkluderte kommunen med at omsorgsoppgavene ikke var
mer enn det som måtte forventes for et barn på denne
alderen . Samme faktiske grunnlag og samme
saksbehandler , men to ulike j uridiske vurderinger.

Kvalitet handler både om ledelse og
kompetanse hos de som jobber med
pasientene

Den offentlige debatten bærer ofte preg av
påstanden om res surs mange l, og at det er for få
ansatte som har ansvaret for flere pasienter enn det
som e r forsvarlig. Vi erfarer at det ikke bare er
avg jørende hvor mange som er på jobb til enhver
tid. K ompetanse , hvilken styring de jobber under,
hvilket arbeidsmiljø de har, og hvor stort
sykefraværet er , kan være like avgjørende . Det er en
kjent sammenheng mellom pas i entsikkerheten og
arbeid smiljøet. J o dårligere klimaet er jo større er
fare n for avvik og feil. I et godt arbeidsmiljø derimot
er det lettere å lære av feil og tilegne seg ny
kunnskap . Vi trenger dyktige sykepleiere, og det er
trist å høre at mange nyutdannede opplever at
press et og ansvaret er så stort at de velger å jobbe i
sykehusene hvor systemene ivaretar dem på en
annen måte.

Eksempel

* En sykepleier uttalte følgende: « Alt er opp til den enkelte i
et system uten systemer . Du dras i alle re tninger og får
ansvar et for alt»

* Flere pårørende har tatt kontakt med oss og fortalt at de
har valgt å ta sin ektefelle eller forelder hjem fordi de ikke
orket å se dem så skitne og ustelte. Det luktet sterkt urin
fra sengene og rommet, og de måtte selv sørge for dusjing
og s tell under korttidsoppholdet i kommunen. De ansatte
fastholdt at de verken hadde tid eller kunne gjennomføre
stell når pasienten ikke ville dette. Pårørende kjenner seg
overhodet ikke igjen i den beskrivelsen som er gitt.

Anbefaling

Ledelsen må bruke tid og krefter på å etablere et godt
arbeidsmiljø og gode , solide systemer i alle ledd i
virksomheten . Det må føres kontroll med at systemene
respekteres og etterleves. Ansatte som ikke klarer å utføre
sine arbeidsoppgaver innenfor de definerte rammene , må
fj ernes eller flyttes til steder hvor de har bedre
forutsetninger for å kunne gjøre en god jobb.

Når boligkontorene overtar ansvaret
for de sykeste brukerne i kommunen

Noen av de vanskeligste sakene å bistå i, er de hvor
pasienten e er så syk e at de stadig legges inn frivillig
eller med bruk av tvang i psykisk helsevern på
spesialistnivå. Årsaken er ofte at de kommunale
tjenestene ikke har vært tilstrekkelig til å forebygge
negativ sykdomsutvikling og nye innleggelser.
P asienten trenger langvarig opphold i kommunal
omsorgsinstitusjon med døgnbemanning. Mange
kommuner har bygd ned dette tilbudet og vil heller
ikke kjøpe plasser hos private aktører eller i andre
kommuner. Resultatet er at det er
boligtildelingskontorene som bestemmer hvor
brukeren skal få k ommunal bolig, «med tilgang til
bemanning». Ofte er det ikke bemanning om natten
(da må hjemmesykepleie tilkalles), og pasientene blir
u trygge og utvikler til slutt omfattende angst eller
psykose. Trygghet, forutsigbarhet, relasjoner og
omsorg er nø kkelen for mange av disse pasientene.
De er for syke til å bo alene, selv med flere tilsyn i
løpet av dagen , og dette er også forklaringen på at
mange av dem ikke ønsker utskriving fra sykehus .
Det er uforståelig at pasientenes reelle tjenestebehov
under graves fordi tilbudet de egentlig trenger ikke er
tilgjengelig. Ikke alle kan bo alene i egen bolig. Vi
ser her en forskjellsbehandling der psykisk syke får
et dårligere tjenestetilbud enn for eksempel eldre.
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Oppfølging

Pasient - og brukerombudet vil følge særlig med på dette
området i 2018 og innhente bakgrunnsinformasjon både fra
spesialisthelsetjenesten og kommunene.

Samtykkekompetent når det passer?

Noen pasienter er i en slik alvorlig tilstand at det er
grunnlag for tvangsinnlegges og tvangsme disineres.
Når de skrives ut med medisiner som kan få følger
for den somatiske helsen , overlates det til pasienten
å ta ansvar for oppfølgingen av dette, selv om det er
konkl udert med at pasienten ikke har innsikt i og
forståelse for egen sykdom. Vi regist rerer også at
kommunen lett vurderer at pasienten er
samtykkekompetent når vedkommende er enig med
kommunen, ved uenighet derimot konkludere s det
like enkelt med at det ikke foreligger
samtykkekompetanse. Det er heller ikke forståelse
eller aksept for at pasientenes samtykkekompetanse
kan varier e ut fra situasjon og kognitiv fungering i
øyeblikket.

Oppfølging

Pasient - og brukerombudet vil følge særlig med på dette
området i 2018 .

Retten til å være med å bestemme

Helseministeren har lansert følgende slagord: «Ingen
beslutninger tas om meg uten meg» . Vi ser at mange
saksbehandle re mener retten til medbestemme lse
ved utforming av kommunale helse - og
omsorgstjenester er innfridd når bruker har sagt sin
mening i saken. Vi ser også at vedtak ofte i lite n g rad
speiler brukers egne ønsker . Vi utfordrer derfor
stadig kommuner til å forklare hvordan retten til å
medvirke er ivaretatt, og hvordan kommunen i tilfelle
kan forsvare å tilsidesette sterke ønsker og
beh ovsbeskrivelser fra bruker . I slike saker ser vi at
det al toverskyggende for kommunen e blir om det
objektivt sett er tilbu dt forsvarlige tjenester. Også
Fylkesmannen er vag i sine beslutninger på dette
punktet, og omgår ofte klagegrunner som handler
om medvirkning hvor det er behov for en konkret
lovfors tåelse. Medvirkning og selvbestemmelse blir
underordnet. Dette er trolig også årsaken til at
individuelle planer fortsatt ikke fungere r for alle
brukere.

Eksempel

* Bruker hadde fått et kartleggingsbesøk og kommunen
mente retten til medvirkning dermed var o ppfylt.

* Fylkesmannen uttalte følgende i en klagesak: «Retten til å
medvirke innebærer en rett til å bli involvert før
tjenestetilbudet fattes….. Både du og din sønn har fremmet
et ønske om en konkret løsning… Fylkesmannen finner etter
dette at retten til medvirkning etter pbrl. § 3 - 1 er ivaretatt»

Støttekontaktenes inntog

Tjenesten støttekontakt seiler opp som den store
vinneren innen kommunale tjenester i 2017. Den gis
både til brukere som ikke har bedt om det, og til
brukere som verken er isolerte el ler uten kontakt
med andre. Den erstatter ofte assistenter i BPA
ordninger, og gis som løsning på mange
tjenestebehov. Kommunene lokker med at bruker
kan «styre» støttekontakttimene som de vil, men
ofte kommer det tydelig fram av vedtakene at de
kun skal følge til sosiale aktiviteter, ikke til butikk
eller lege , og motsatt . Vi tror det er to grunner til
denne utviklingen: Støttekontakt er en billig, og det
er vanskelig å rekruttere slik at behovet blir udekket
en tid. Dette betyr penger spart i de kommunale
helse - og omsorgsbudsjettene. Vi mener pasienter
som har et praktisk assist ansebehov for å være
sosialt aktive, ikke skal tildeles støttekontakt.

Legevakt

Det var i 2017 en stor økning i antall henvendelser
knyttet til legevaktene i fylket i forhold til ti dligere år.
Dette henger sammen med at mange bruker
legevaktene som erstatning for fastlegene som har
lang ventetid og dårlig tilgjengelighet. I tillegg er
presset på legevaktene større ved at de fleste
pasienter skal undersøkes der først før eventuell
in nleggelse i sykehus. Det er gjennomtrekk av leger
på legevaktene og derfor vanskelig å få samkjørt alle
i samme system og rutiner som ledelsen ønsker. De
fleste henvendelsene retter seg mot feil eller
alvorlige forsinkelser i diagnostiseringen eller lite
ivaretakende oppførsel fra legene under
konsultasjonene. Mange pasienter føler seg
urettmessig avvist ved legevakten.

Eksempel

* En pasient ble sendt hjem med store smerter i magen og
antatt diagnose nyrestein. Hun stilte store spørsmål ved
denne diagn osen, men ble likevel sendt hjem.
Helsetilstanden forverret seg ytterligere og da hun senere
ble akuttinnlagt på sykehuset b le det påvist en stor svulst i
underlivet og hun ble hasteoperert. Hun fikk beskjed om at
det handlet om timer, og er fortsatt prege t av behandlingen
hun fikk ved legevakta.
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* En mor forteller at sykepleier ved legevakta ba dem «se
det an litt». Sønnen hadde store smerter i armen etter en
skade som viste seg å være brudd.

* En 12 år gammel jente vegret seg for å kle av seg på
overkropp en foran den mannlige legen. Han avsluttet da
hele konsultasjonen på en brysk måte og sa han ikke ville
undersøke henne nærmere. Hun ble senere akuttinnlagt og
overført Rikshospitalet med en alvorlig hjertefeil.

Fastlegeordningen
Journalføring og dokum entasjon

Dessverre ser vi at fastlegene har en sentral rolle i
saker der pasienter er tilkjent erstatning for svikt i
behandling og oppfølging. Fastlegene dokumenterer i
varierende grad hva pasienten gir av informasjon og
hvordan dette er vurdert og håndt ert. Pasientene bør
være sikret at prøvesvar leses og at nødvendig
oppfølging iverksettes.

Vente t id

Mange pasienter opplever å stå lenge i telefonkø til
legekontoret, og de får ikke time til konsultasjon før
etter flere uker . Det er åpenbart at mange
fa stlegekontor ikke overholder fastlegeforskriftens
bestemmelser om tilgjengelighet og ventetid. Vi
håper en generell gjennomgang av f astlegeordningen
vil avdekke hva som er problemet og at det settes i
verk effektive tiltak.

Henvisninger i retur

Vi har flere ganger stilt oss spørsmålet om fastlegene
forstår hvilket koordineringsansvar de faktisk har når
det gjelder å henvise pasientene videre og følge dem
opp når spesialisthelsetjenesten avslutter sin
behandling eller avslår henvisningen. Mange
pasiente r som tar kontakt med oss er anbefalt av
fastlegen sin å gå videre med saken selv. Få har fått
informasjon om retten til ny vurdering ved annet
sykehus, eller nærmere informasjon om at de kan
klage på avslaget. Når de tar kontakt med oss er ofte
klagefrist en utløpt og pasienten er fortvilet fordi de
mener de ikke får nødvendig helsehjelp og er gitt
opp av alle – inkluderte fastlegen. De fleste fastleger
følger imidlertid opp når vi ber pasienten ta kontakt
med dem på nytt og be om henvisning til fornyet
vu rdering.

Tid til undersøkelser

Flere pasienter melder fra om fastleger som ikke har
tid til å lytte til eller undersøke flere
helseutfordringer pasienten har . De har heller ikke
tid til å følge opp og etterspørre utvikling i forhold til
tidligere under søkelser. I for mange tilfeller ser vi at
fastlegene diagnostiserer alvorlige tilstander for sent
med de store konsekvensene dette får for pasienten.

Eksempel

*En pasient med en sterk og uvanlig hodepine oppsøkte
fastlegen. Legen avslo anmodningen om und ersøkelser av

hodet, og forskrev en antibiotikakur. Dette hadde ingen
effekt og pasienten oppsøkte fastlegen på nytt. Han
fastholdt at det ikke var grunn til nærmere undersøkelser
og forskrev ny antibiotikakur. Da fastlegen dro på ferie
oppsøkte pasienten vikarlegen som straks henviste til MR
av hodet som avdekket hjerneslag.

* En pasient gikk med smerter i flere år etter en
ryggoperasjon. Fastlegen forskrev bare stadig mer
smertestillende medikamenter og pasienten utviklet en
omfattende avhengighet. Fast legen henviste ikke til videre
utredning og undersøkelse. Først flere år senere da ansatte
i kommunen gikk nærmere inn i saken, ble det tatt
røntgenbilder som viste at flere skruer i ryggen var løse.

*Pasienten oppsøkte fastlegekontoret me d magesm erter o g
utslett. Det ble kun forskrevet antibiotika, og vikarlegen ga
ved neste konsultasjon tydelig beskjed om at han ikke
hadde tid til å høre om de samme symptomene flere
ganger. Hjemmetjenesten sørget senere for innleggelse på
sykehus hvor det ble konstater t gallestein, infeksjon og
magesår.

Taushetsplikt og personvern

Det er fortsatt en utfordring ved flere fastlegekontor
at pasienter overhører samtaler og får personsensitiv
informasjon om andre pasienter. Dette oppleves
både ubehagelig og krenkende. De t er forbudt å
gjøre pasientopplysninger tilgjengelig for
uvedkommende, uansett hvilken grunn som oppgis
for at denne praksisen fortsetter.

Vi ser også at fastlegene ved henvisning til
spesialisthelsetjenesten , tar med en ukritisk
oppstilling over alle ti dligere og nåværende diagnoser
selv om de er uten betydning for den tilstanden det
nå henvis es for. Det er fastlegens ansvar å påse at
det kun er nødvendig informasjon som
videreformidles.

Eksempel

* En pasient opplevde ubehag ved å besøke sitt
fastlegeko ntor. Det var ingen skjerming mellom
helsesekretær/sentralbord og ventesonen. All informasjon
som ble utvekslet i skranken ble overhørt av pasientene
som ventet på konsultasjon.

*I en henvisning til øyeavdelingen på sykehuset for
vurdering av operasjon, f remgikk det av at pasienten
tidligere har hatt en psykisk sykdom uten at dette på noen
måte var aktuelt nå eller av betydning for denne
helsehjelpen.

Anbefaling

K ommunelegene må besøke fastlegekontorene de har
avtale med for å se om ventesoner og kontor er utformet
slik at personvernet blir ivaretatt.
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Statistikk
Dette kapittelet inneholder en oversikt over sakstilganget ved kontoret de siste årene, hvordan disse fordeler seg
på ulike områder og virksomheter, og oppstilling over grunnene som oppgis for å ta kontakt med oss.

Henvendelser 2015 2016 2017

Klagesaker 822 748 847

Forespørsler 230 185 221

Henvendelser utenfor vårt ansvarsområde 97 97 104

SUM 1 145 1 030 1172

Promlemstillinger fordelt på
hovedområdene 2015 2016 2017
Klager spesialisthelsetjenesten 685 555 683

Klager kommuner 401 358 456

Henvendelser som ikke er direkte klager 327 282 325

SUM 1 413 1 195 1 464

Arbeidsformer 2016 2017

Bis tand til klager (Fylkesmann eller NPE) 12 6 208

Muntlig dialog med fastlege, kommuner eller sykehus 100 114

Skriftlig dialog med fastlege, kommuner eller sykehus 80 66

Møter med fastlege, kommune eller sykehus 23 22

Informasjon, råd og veiledning 361 407

Årsak til kontakt med ombudet –
kommuner og spesialisthelsetjeneste 2015 2016 2017

Behandlingstiltak (tidl. Skade/komplikasjoner) 203 156 181
Ventetid 78 40 54
Manglende tildeling av tjenester/avslag 67 59 78
Diagnostisering 60 71 97
In formasjon 60 45 55
Oppførsel 60 46 67
Medisinering 55 42 62
Omsorgsfull hjelp 46 42 41
Rutiner 44 0 0
Oppfølging 43 40 34
Avvisning 29 7 11
Medvirkning 27 21 21
Omfang av tjenester 27 28 41
Utskriving 25 25 24
Bortfall/reduksjon av tjeneste r 23 23 14
Journal 23 5 10
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Personvern 23 18 20
Samarbeid mellom eksterne 22 11 27
Henvisning 21 25 32
Tvang – brudd på regler ved bruk av tvang 20 0 0
Egenandeler/finansieringsspørsmål 19 12 31
Verdighet i tjenestetilbudet 18 15 17
Saksbehandli ng 12 7 10
Type tjeneste/hjelp 12 16 28
Tilgjengelighet 8 19 17
Vurdering 7 10 7
Manglende iverksetting av vedtak 10 12

Vestre Vikens 8 klinikker 2015 2016 2017

Klinikk Drammen sykehus 307 215 281
Klinikk Ringerike sykehus 46 69 53
Klinikk Ko ngsberg sykehus 31 35 43
Klinikk Bærum sykehus– kun henvendelser registrert i Buskerud 12 9 9

Klinikk psykisk helse og rus 108 113 109
Klinikk prehospitale tjenester 10 11 17
Klinikk medisinsk diagnostikk 19 9 19
Klinikk intern service 0 0 3

Årsa k til kontakt med ombudet –
Vestre Viken HF 2015 2016 2017

Behandlingstiltak (tidl. Skade/komplikasjoner) 121 103 117
Ventetid 45 27 35
Manglende tildeling av tjenester/avslag 19 18 29
Diagnostisering 39 29 52
Informasjon 38 29 33
Oppførsel 37 26 31
Medisinering 22 14 19
Omsorgsfull hjelp 19 23 18
Velferd og service 2 1 7
Oppfølging 20 17 17
Dokumentbehandling 0 4 5
Medvirkning 10 12 9
Omfang av tjenester 3 6 8
Utskriving 22 20 18
Samarbeid internt 3 4 4
Journalføring 0 2 5
Personvern 14 8 11
Samarbeid mellom eksterne 14 6 15
Henvisning 3 7 7
Egenandeler/finansieringsspørsmål 6 4 7
Type tjeneste/hjelp 4 4 5
Tilgjengelighet 3 4 7
Vurdering 3 8 3
Valg av behandlingssted 1 6 6
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Årsak til kontakt med
ombudet –
5 k linikker i Vestre Viken HF
2017

DS KS RS BS P H R

Behandlingstiltak (tidl.
Skade/komplikasjoner)

72 13 16 2 10

Ventetid 24 3 3 0 3
Manglende tildeling av
tjenester/avslag

11 1 1 1 14

Diagnostisering 28 6 9 2 4
Informasjon 22 3 2 0 3
Oppførse l 16 1 4 1 7
Medisinering 8 0 2 0 4
Omsorgsfull hjelp 8 4 1 0 3
Velferd og service 5 0 0 2
Oppfølging 12 2 1 1 2
Dokumentbehandling 2 0 2 0 0
Medvirkning 3 0 2 0 4
Omfang av tjenester 5 0 0 2
Utskriving 6 2 2 0 8
Samarbeid internt 3 0 0 1
Journalføring 4 0 1 0 0
Personvern 4 0 1 0 2
Samarbeid mellom eksterne 4 2 1 1 5

H envisning 3 1 2 0 0
Egenandeler/finansieringsspørsmål 4 0

Type tjeneste/hjelp 3 0 0 0 2
Tilgjengelighet 5 0 0 0 2
Vurdering 2 0 0 0 1
Valg av behandlingsst ed 3 1 1 0
Vilkår 0 0 0 1 2

Vestre Viken fordelt på spesialitet 2015 2016 2017

Kirurgi 140 109 120
Indremedisin 91 78 78
Psykisk helsevern 86 85 87
Onkologi 35 24 34
Rusmiddelavhengighet og annen avhengighet 40 28 22
Nevrologi 23 15 26
Fød selshjelp og andre kvinnesykdommer 28 23 26
Klinisk/medisinsk service 19 9 20
Generelle tjenester 20 26 31
Barnesykdommer 17 16 14
Øyesykdommer 10 8 23
Øre - nese - halssykdommer 8 5 11
Annet/ukjent 9 14 0
Fysikalsk medisin og rehabilitering 4 4 9
Hu d og veneriske sykdommer 4 1 0
Revmatologi 4 1 5
Andre helsehjelpsområder 3 1 2
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Anestesiologi 3 2 5
Habilitering og rehabilitering 0 2 0

Henvendelser rettet mot kommunene 2015 2016 2017

Drammen 131 89 139
Ringerike 80 55 52
Kongsberg 21 31 3 8
Øvre Eiker 27 23 31
Røyken 13 19 19
Nedre Eiker 26 33 21
Modum 21 17 33
Nore og Uvdal 11 6 14
Lier 10 20 30
Hurum 9 4 6
Gol 7 13 12
Nes 1 6 19
Ål 2 4 4
Sigdal 4 1 3
Hol 4 2 3
Flå 2 2 0
Rollag 1 1 2
Flesberg 0 0 4
Hole 3
Krødsherad 3
Hemsedal 1
Tallene inkluderer klager rettet mot fastleger, fengselshelsetjenesten og legevakt i kommunene. Bortsett fra Flå kommune var det henvendelser rettet mot alle
kommunene i fylket i 217

Henvendelser fordelt på type kommuna l tjeneste 2015 2016 2017

Fastlege 129 114 164
Sykehjem 49 51 46
Helsetjenester i hjemmet 48 39 57
Legevakt 28 25 41
Tidsbegrenset opphold i institusjon 20 14 28
Praktisk bistand og opplæring 7 9 13
Brukerstyrt personlig assistanse - BP A 12 20 15
Avlastning 18 6 19
Omsorgslønn 7 4 4
Fysioterapi 5 3 5
Heldøgns omsorgstjeneste til rusmiddelavhengige 2 2 0
Individuell plan 1 1 1
Fengselshelsetjeneste 5 15 4
Støttekontakt 2 4 6
Dagtilbud 1 0 1
Helsestasjonstjeneste 3 1 1
S yketransport 3
Ergoterapi/hjelpemidler 3
Koordinator 3
Jordmortjeneste 2
Øyeblikkelig hjelp – døgnopphold 1
Barnebolig 1
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Saker ombudet har tatt opp på generelt grunnlag i 201 7
Fastlegekontoren e s utforming

Øyeavdelingen

Fastvakt i sykehus

Tilgjengelighet på telefon ved fastlegekontorene
Generelle innkallingsbrev

Epikriser som sendes sammen med PLO meldinger til kommunene

Ledsagertjeneste administrert av helseforetaket

Fylkesmannens henvisning til lokal avklaring av tilsynssaker
S pørsmål om lovlighetskontroll av kommunale forskrifter om rett til opphold i sykehjem

Spørsmål om lovlig praksis når pasientene avlyser time for 3. gang

Anmodning om endring av informasjonsbrev til pasientene

Forsinkelser ved kontrolltimer til EKKO COR u ndersøkelser ved Ringerike sykehus

Kommunale avlastningstilbud i ferier
Pasienters rett til innsyn i prøvesvar og resultat av undersøkelser ved UNILABS

Synshemmede diabetespasienters behov for blodsukkerapparat med taleavlesning

Hjertepasienters behov for hjemmeapparat for måling av INR

Innkallingsbrev til time på sykehuset er for generelt formulert
Forsinkelser og manglende oppmøte fra taxiselskap som har oppdrag for Pasientreiser

Kapasitet til MR undersøkelser

Rutiner for avklaring med pårørende om eve ntuell obduksjon etter dødsfall

Det gode svaret
Gjennom hele året er vi spesielt oppmerksomme på gode svar til pasientene. Årets vinner er avdelingsoverlege
Stian Kristoffersen ved Kongsberg sykehus. Han skriver følgende i et av sine svar: «Legen fors tår at
informasjonen fra henne var en glipp, og at dette ikke er tillitsvekkende. Når hun oppdaget at hun hadde
feilinformert deg skal hun ha ros for at hun innrømmet denne feilen og ga tilbakemelding til deg om dette.
Turnuslegen trekker lærdom av din til bakemelding og vil forbedre seg»

Det som gjør dette svaret så godt er at feilen innrømmes direkte, det gis aksept for hva dette gjør med tillitten til
legen og sykehuset, leder viser at han også støtter legen og pasienten får beskjed om at legen har brukt
tilbakemeldingen til egen forbedring. Full pott.
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Fra sykesengen – en
pasients skråblikk på
pasientforløpet

Det var en dag sist i april
Jeg fikk smerter det hjalp ikke med Dispril
Ambulanse til legevakten det var fort gjort
derifra videre g jennom sykehusets port

Der sov jeg i morfinens avslappende rus
før rotet begynte på det fine sykehus
Legen kom og sa det var gallesten og litt mer
men ta en blodprøve så får vi se

De tok blodprøve som viste høye tall
og legen kom tilbake med sykepleier i sin stall
Han hadde ikke sett på blodprøvene tatt dagen
før
men bestilte MR og skyndte seg ut gjennom min
dør

Dagen etter visste han ingen ting
hadde ikke sett på resultatet, ruslet kun rundt om
kring
Så rekvirerte han CT de ville se litt mer
men rot et var ikke over, jeg la meg ned

Drikk vann sa en, å nei sa en annen og tømte det
ut
og da jeg kom til CT så de på meg som en stor
stut
Gå opp på ditt rom og drikk en liter vann
og kom tilbake som en tissetrengt mann

Vel oppe på rommet kom legen på visit t
men visste ikke om prøvene en skitt
Skulle sjekke og komme tilbake til meg
etter 5 timer ble jeg veldig lei

Gikk for å lete etter den forsvunnede lege
han var gått hjem ja da er de ikke trege
Neste dag kom legen tilbake og ba meg ta CT
men den er jo tat t etter ordre fra deg, å sier du det

Sånn gikk ei ukes tid i sus og dus
før jeg ble sendt hjem til mitt eget hus
En uke etter jeg fikk et brev der de skrev
«nå kan du bare komme hit ned»

Vi skal operer deg og legger deg inn en dag før
ja så dro jeg dit og tenkte jeg kom til å dø
Nye prøver og hyggelig lege kom på visitt
ja nå skal vi på magen din lage kikkhull gitt

Neste dag gikk det fort og kniven lå klar
like før jeg ble trillet inn ble legen litt rar
nei og nei vi kan jo ikke r øre deg
du må bare reise din vei

Det det må gå 3 mnd før vi kan ta en operasjon
uff for en pinlig situasjon
Opererer vi deg nå så vil ikke det være bra
så se nå å hjem igjen dra

Vi kaller deg inn i slutten av juli en dag
men skjer det noe i mellomtiden må du si fra
Nyt ikke alkohol, røyke er jo heller ikke det beste
men ta deg en snus det gjør far min og jeg og de
fleste

Heia Vestre Viken og de som jobber der hver dag
blide, hyggelige, gjør sitt beste og jobber godt i
lag
Men ledelsen skulle vært filler istet og dratt i øra
for udugelighet og dårlig styring det kan vi
inneliggende dø av
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Tollbugata 51, postboks 1637, 3007 Drammen
Tlf. 32 23 52 00

E - post . buskerud@pobo.no
www.pasientogbruker ombudet.no

Bildebruk: Pixabay
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