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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  KOMMUNESTYRET 

Møtested:  Kommunestyresalen 

Møtedato:  02.11.2017  

Tid:   16:00  

 

Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets § 10. Ved behov for 

grupperom, bestilles dette av gruppeledere 

 

Dagsorden: 

16:00 – 16:05 Møtestart. 

16:05 – 16:35 Orientering BKR v/ Styreleder, Knut Martin Glesne og daglig leder, 

Anne Fredriksen. 

16:35 – 16:50 Pause 

16:50 – 18:10 Del 1: Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 – Fremdrift og dialog 

med kommunen i forhold til den statlige arealplanen i Ringerike kommune. 

18:00 Saksliste. 

 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no  

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets §10 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 
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Ringerike kommune, 25.10.2017 
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Arkivsaksnr.: 17/3932-3   Arkiv: 250 &58  

 

Interpellasjon fra Parviz Salimi (SV)  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/17 Kommunestyret 02.11.2017 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Parviz Salimi (SV) mottatt 28.09.17. 
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Arkivsaksnr.: 17/4320-1   Arkiv: 033  

 

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 

02.11.2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/17 Kommunestyret 02.11.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatsaker tas til orientering. 

 

 

REFERATSAKER 
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Arkivsaksnr.: 17/4006-1   Arkiv: 210  

 

Tertialrapport 2. tertial 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

126/17 Formannskapet 24.10.2017 

120/17 Kommunestyret 02.11.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1) 2. tertialrapport – august 2017 tas til orientering. 

2) Følgende budsjettendringer forestas i driftsbudsjettet 2017: 

a) Rammeendring mellom Samfunn og Helse og omsorg ifm overføring av vaktmester til 

Boligtjenesten kr 255 000, korrigeres slik: 

i) 101000.400010.283 + kr 255 000 

ii) 124000.500040.190 – kr 255 000 

b) Utgifter Hønen Gård kr 6 700 000, korrigeres og finansieres slik: 

i) 137000.450400.254 + kr 6 700 000 

ii) 154000.951000.880 – kr 6 700 000 

c) Ressurskrevende tjenester kr 3 000 000, korrigeres og finansieres slik: 

i) 170000.450502.253 + kr 3 000 000 

ii) 154000.951000.880 – kr 3 000 000 

d) Venstresving Ringmoen kr 5 000 000, korrigeres og finansieres slik: 

i) 147000.590000.285 + kr 5 000 000 

ii) 154000 951000.880 – kr 5 000 000 

e) Borglund hengebro, kr 878 000, korrigeres og finansieres slik: 

i) 147000.500050.285 + kr 878 000 

ii) 154000.951000.880 – kr 878 000 

f) Partnerskapsmidler, manglende overføring fra 2016 til 2017 

i) 147000.721008.325 + kr 190 000 

ii) 154000.951000.880 – 190 000 

3) Følgende budsjettendringer foretas i investeringsbudsjettet 2017: 

a) Prosjekt 0251 Carport hjemmetjenesten avsluttes med et mindreforbruk og bruk av lån 

nedjusteres tilsvarende. Korrigeres slik: 

i) 091000.690000.870.0001 + kr 550 621 

ii) 023000.656000.254.0251 - kr 550 621 

b) Prosjekt for rehabilitering av veibruer og automatisk måleravslesning korrigeres slik: 

i) 023000.654000.332.19302 + kr 4 000 000 

ii) 023000.654000.332.19300 - kr 4 000 000 

c) Soveareal barnehage, finansieres ved bruk av lån, se KS-sak 99/17. Korrigeres slik: 

i) 023000.656000.221.17001 + kr 1 100 000 
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ii) 091000.690000.870.0001 - kr 1 100 000 

d) Omdisponering fra prosjekt 0115 Energi, inneklima, overvåking og prosjekt 0250 

Tiltak eiendomsutvikling til prosjekt 0113 Varme Haugsbygd/Vang skoler. Korrigeres 

slik: 

i) 023000.656000.222.0113 + kr 1 800 000 

ii) 023000.656000.190.0115 - kr 800 000 

iii) 023000.656000.190.0250 - kr 1 000 000 

e) Omdisponeres fra prosjekt 0720 Helse – Inventar/medisinsk utstyr til prosjekt 10016 

Austjord dagsenter for inndekning av inventar på Austjord.Korrigeres slik: 

i) 020000.657000.253.10016 + kr 800 000 

ii) 020000.640000.253.0720 - kr 800 000 

f) Totalrammen på prosjekt 10021 Hjelpemiddellager. Prosjektet tilføres midler fra 

prosjekt 10016 Austjord dagsenter. Korrigeres slik: 

i) 023000.657000.261.10021 + kr 3 000 000 

ii) 023000.657000.261.10016 - kr 3 000 000 

g) Renseanlegg og ledningsnett Nes i Ådal avsluttes. Korrigeres slik: 

i) 023000.651000.353.15003 + kr 6 228 981 

ii) 091000.690000.870.0001 - kr 6 228 981 

h) Paviljongløsning på Ullerål skole og forsert utbygging av bibrannstasjon på Sokna gir 

økte kostnader i 2017. Korrigeres slik: 

i) 023000.657000.222.10001 + kr 5 500 000 

ii) 023000.657000.339.10018 + kr 4 000 000 

iii) 091000.690000.870.0001 - kr 9 500 000 

i) Regulert investeringsbudsjett 2017 er for høyt i forhold til investeringstakten, 

nedjusteres. Korrigeres slik:  

i) 091000.690000.870.0001 + kr 72 008 600 (redusert bruk av lån) 

ii) 072910.690001.841.0001 + kr 8 520 000 (redusert mva. kompensasjon 

investeringer) 

iii) 023000.656000.265.0080 - kr 1 000 000 (EF – Helse- og omsorgsbygg) 

iv) 023000.656000.375.0105 - kr 5 000 000 (EF – Oppgradering og sprinkling 

Riddergården) 

v) 023000.656000.190.0115 - kr 3 000 000 (EF – Energi, inneklima, overvåking) 

vi) 023000.656000.190.0250 - kr 1 500 000 (EF – Tiltak eiendomsutvikling) 

vii) 023000.657000.222.10004 - kr 10 000 000 (Benterud skole) 

viii) 023000.657000.265.10006 - kr 7 000 000 (Heradsbygda omsorgssenter) 

ix) 023000.657000.265.10007 - kr 1 000 000 (Hov vest omsorgsboliger) 

x) 023000.657000.265.10008 - kr 1 500 000 (Hov øst omsorgsboliger) 

xi) 023000.657000.241.10015 - kr 4 000 000 (Ny legevakt) 

xii) 023000.657000.261.10016 - kr 4 600 000 (Austjord dagsenter) 

xiii) 023000.657000.332.14012 - kr 4 000 000 (G/S-vegbruer over Storelva) 

xiv) 023000.651000.345.15008 - kr 3 300 000 (Overføringsledninger Åsa - 

Monserud) 

xv) 023000.651000.353.15008 - kr 7 700 000 (Overføringsledninger Åsa - Monserud) 

xvi) 023000.651000.350.15013 - kr 12 000 000 (Monserud renseanlegg) 

xvii) 023000.651000.353.15014 - kr 1 000 000 (Sanering Nes i Ådal etappe 2) 

xviii) 023000.651000.345.15020 - kr 2 770 000 (Eggemoen VA-løsninger) 

xix) 023000.651000.353.15020 - kr 4 158 600 (Eggemoen VA-løsninger) 

xx) 023000.651000.353.15038 - kr 2 000 000 (Overvannskulvert Storjordet – 

St.Hanshaugen) 
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xxi) 023000.651000.345.15039 - kr 2 000 000 (Hønengata nord VA) 

xxii) 023000.651000.353.15039 - kr 3 000 000 (Hønengata nord VA) 

j) Forskudd venstresvingfelt Ringmoen. Korrigeres slik: 

i) 091000.690000.870.0001 + kr 2 700 000 

ii) 077000.690000.285.0611 + kr 300 000 

iii) 040000.690000.285.0611 - kr 3 000 000 

 

 

 

 

 

  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Tertialrapporten skal gi en status over driften i Ringerike kommune så langt i år. Den 

inneholder økonomisk åprprognose, oversikt over investeringer, sykefravær, bemanning og 

status salg eiendommer, verbalforslag 2016, verbalforslag 2017, status mål i Handlingsprogram 

2017-2020 samt status på vedtak fra kommunestyret som må følges opp av rådmannen. 

 

Beskrivelse av saken 

Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2017 som viser et 

merforbruk i forhold til budsjett på 11,4 mill. kroner. Dette er en forbedring fra forrige 

ordinære økonomirapport på i underkant av 5,3 mill. kroner. 

 
Alle tall i 1000 kr Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Årsprognose Årsbudsjett Avvik Avvik Avvik forrige

Rammeområdene 2016 (pr aug) hittil 2017 hittil 2017 hittil 2017 (inkl endr 1. T) % rapportering

SAMLET RESULTAT -123 960 -86 996 -42 207 44 789 11 389 0 -11 389 -16 670

Folkevalgte og revisjon 4 624 6 067 6 216 149 9 792 9 917 125 1 % 0

Administrasjon og fellestjenster 69 955 70 138 67 753 -2 385 99 907 96 316 -3 591 -4 % -800

Barnehage 114 312 118 203 120 786 2 583 185 275 185 393 118 0 % 1

Grunnskole 168 197 184 820 180 426 -4 394 287 743 285 178 -2 565 -1 % -1 503

Spesielle tiltak barn og unge 82 720 97 749 103 355 5 606 159 299 161 499 2 200 1 % 334

Kulturtjenesten 12 797 17 322 18 563 1 241 27 318 27 308 -10 0 % -10

Helse og omsorg 405 139 401 518 383 744 -17 774 615 130 592 546 -22 584 -4 % -12 855

Samfunn 80 305 62 675 65 822 3 147 115 661 107 210 -8 452 -8 % -2 508

Avsetninger, overføringer -60 467 -66 789 -6 284 60 505 -5 395 -6 695 -1 300 19 % 0

Skatt og rammetilskudd -1 024 148 -1 024 913 -1 049 965 -25 052 -1 594 445 -1 574 945 19 500 -1 % 0

Finans 22 607 46 213 67 377 21 163 111 104 116 274 5 170 4 % 670  
 

Fra forrige tertialrapport til denne tertialrapporten er følgende store endringer på kostnadssiden 

tatt inn: 

 

 Hønen gård 6,7 mill (Helse og omsorg) 

 Manglende finansiering ressurskrevende tjenster 3,0 mill (Helse og omsorg) 

 Venstresving Ringmoen 5,0 mill (Samfunn) 

 Borglund hengebro 0,9 mill (Samfunn) 

 

Etter 1. tertial er det budsjettert med et mindreforbruk (overskudd) i år på 33,8 mill. kroner 

(avsetning til disposisjonsfond). Blir regnskapsresultatet slik årsprognosen indikerer vil årets 

overskudd være redusert til ca 22,4 mill. kroner.  
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Sykefraværet pr 2. kvartal er på 7,9 % og en reduksjon fra 2016 hvor tilsvarende tall var 8,7 

%. Sykefravær er ikke til enhver tid fullstendig oppdatert da registrering mm har et etterslep på 

1 til 2 mnd. 

 

Økonomiske forhold 

Driftsbudsjettet: 

 

Punkt 2 a: Rammekorrigering uten økonomisk konsekvens; flytting av midler fra Samfunn til 

Helse og omsorg som følge av overføring av vaktmester til Boligtjenesten. 

Punkt 2 b: Hønen går har tidligere vært omtalt blant annet i 1. tertialrapport. Ringerike 

kommune har etter dommen i Høyesterett erkjent å ha tjeneste- og betalingsansvaret for fire 

brukere ved Hønen gård. Konsekvensen av dette tas nå inn i 2. tertialrapport og dekkes inn ved 

at årets avsetning til disposisjonsfond reduseres med 6,7 mill. kroner. 

Punkt 2 c: Økt innslagspunkt med mer enn lønnsvekst har bidratt til at forventet inntekt for 

ressurskrevende tjenester har blitt budsjettert med for høy inntekt med kr 3 mill. kroner. 

Konsekvensen av dette tas nå inn i 2. tertialrapport og dekkes inn ved at årets avsetning til 

disposisjonsfond reduseres med 3 mill. kroner.  

Punkt 2 d: Venstresvingefeltet Ringmoen var i utgangspunktet tatt inn i HP 2017-2020 som 

investeringer med et beløp på 5 mill. kroner. Dette kan imidlertid ikke klassifisers som 

investering da dette ikke er noe kommunen eier og det må da ytes tilskudd via 

driftsregnskapet. Konsekvensen av dette tas nå inn i 2. tertialrapport og dekkes inn ved at årets 

avsetning til disposisjonsfond reduseres med 5 mill. kroner. 

Punkt 2 e: Tiltak om utbedring av Borglund hengebru er godkjent av KS. På lik linje med 

punkt 2 d så eier heller ikke kommunen hengebrua og det må da også her ytes tilskudd via 

driftsregnskapet.  Konsekvensen av dette tas nå inn i 2. tertialrapport og dekkes inn ved at 

årets avsetning til disposisjonsfond reduseres med 0,878 mill. kroner. 

Punkt 2 f: I referatet fra møte i Rådet for Ringeriksregionen 13.09.17, er det forutsatt at 

resterende midler på kr 190 000 er overført fra 2016 til 2017, dvs at totalt disponible 

partnerskapsmidler i år er kr 1 940 000. Budsjettmidler på kr 190 000 må derfor tilføres ansvar 

721008 i 2. tertial. Konsekvensen av dette tas nå inn i 2. tertialrapport og dekkes inn ved at 

årets avsetning til disposisjonsfond reduseres med 0,190 mill. kroner. 

 

Investeringsbudsjettet: 

Det skal gjøres vedtak på alle endringer av årsbudsjett, så også overføring av budsjettmidler fra 

2016 til 2017. I kommunestyret 2. mars 2017 ble det lagt frem et notat om overføring av 

investeringsmidler fra 2016 til 2017. Investeringsbudsjett 2017 vedtas herved i tråd med dette 

notatet. 

 

Punkt 3 a: Prosjekt 0251 Carport hjemmetjenesten avsluttes med et mindreforbruk og bruk av 

lån nedjusteres tilsvarende: 

 091000.690000.870.0001 debet kr 550 621 

 023000.656000.254.0251 kredit kr 550 621 

 

Punkt 3 b: Total kostnadsramme på prosjekt 19302 Rehabilitering av veibruer økte med 4 

millioner kroner når prosjektet ble utvidet med to nye bruer, se KS-sak 61/17. Budsjettpost 

19300 Kommunale veier, gatelys, park og idrett har en bevilgning til Automatisk måleravlesing 

i 2017 på 4 millioner kroner som ikke blir benyttet fordi tiltaket er utsatt. Budsjettmidlene 

omdisponeres fra 19300 til 19302 slik: 
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 023000.654000.332.19302 debet kr 4 000 000 

 023000.654000.332.19300 kredit kr 4 000 000 

 

Punkt 3 c: Kostnaden til utbedringer i 2017 på 1,1 millioner kroner i forbindelse med nytt 

investeringstiltak Soveareal barnehage, finansieres ved bruk av lån, se KS-sak 99/17: 

 023000.656000.221.17001 debet kr 1 100 000 

 091000.690000.870.0001 kredit kr 1 100 000 

 

Punkt 3 d: Det foretas en omdisponering fra prosjekt 0115 Energi, inneklima, overvåking og 

prosjekt 0250 Tiltak eiendomsutvikling til prosjekt 0113 Varme Haugsbygd/Vang skoler slik: 

 023000.656000.222.0113 debet kr 1 800 000 

 023000.656000.190.0115 kredit kr 800 000 

 023000.656000.190.0250 kredit kr 1 000 000 

 

Punkt 3 e: Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 0720 Helse – Inventar/medisinsk utstyr til 

prosjekt 10016 Austjord dagsenter for inndekning av inventar på Austjord: 

 020000.657000.253.10016 debet kr 800 000 

 020000.640000.253.0720 kredit kr 800 000 

 

Punkt 3 f: Totalrammen på prosjekt 10021 Hjelpemiddellager økes til 11 millioner kroner når 

opsjoner utløses. Prosjektet tilføres 3 millioner kroner fra prosjekt 10016 Austjord dagsenter, 

som på sin side blir godskrevet med investeringstilskudd fra Husbanken senere i høst. 

Korrigeres slik: 

 023000.657000.261.10021 debet kr 3 000 000 

 023000.657000.261.10016 kredit kr 3 000 000 

 

Punkt 3 g: Regnskapet for renseanlegg og ledningsnett Nes i Ådal viser et merforbruk på 6,2 

millioner kroner. Utbygging VAR vil på et senere tidspunkt legge frem sluttrapport på 

prosjektet. Prosjektet avsluttes økonomisk ved økt bruk av lånemidler: 

 023000.651000.353.15003 debet kr 6 228 981 

 091000.690000.870.0001 kredit kr 6 228 981 

 

Punkt 3 h: Paviljongløsning på Ullerål skole og forsert utbygging av bibrannstasjon på Sokna 

gir økte kostnader i 2017. Prosjektene tilføres budsjettmidler i 2017 og bruk av lån 

oppjusteres. Samtidig er budsjettene nedjustert tilsvarende i 2018, slik at prosjektenes 

totalrammer ikke endres. 

 023000.657000.222.10001 debet kr 5 500 000 

 023000.657000.339.10018 debet kr 4 000 000 

 091000.690000.870.0001 kredit kr 9 500 000 

 

Punkt 3 i: Regulert investeringsbudsjett 2017 er for høyt og må nedjusteres på en rekke 

prosjekter. Budsjettert bruk av lån i 2017 og mva. kompensasjon reduseres med 80,5 millioner 

kroner som følge av dette. Korrigeres slik:  

 091000.690000.870.0001 debet kr 72 008 600 (redusert bruk av lån) 

 072910.690001.841.0001 debet kr 8 520 000 (redusert mva. kompensasjon 

investeringer) 

 023000.656000.265.0080 kredit kr 1 000 000 (EF – Helse- og omsorgsbygg) 

 023000.656000.375.0105 kredit kr 5 000 000 (EF – Oppgradering og sprinkling 

Riddergården) 
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 023000.656000.190.0115 kredit kr 3 000 000 (EF – Energi, inneklima, overvåking) 

 023000.656000.190.0250 kredit kr 1 500 000 (EF – Tiltak eiendomsutvikling) 

 023000.657000.222.10004 kredit kr 10 000 000 (Benterud skole) 

 023000.657000.265.10006 kredit kr 7 000 000 (Heradsbygda omsorgssenter) 

 023000.657000.265.10007 kredit kr 1 000 000 (Hov vest omsorgsboliger) 

 023000.657000.265.10008 kredit kr 1 500 000 (Hov øst omsorgsboliger) 

 023000.657000.241.10015 kredit kr 4 000 000 (Ny legevakt) 

 023000.657000.261.10016 kredit kr 4 600 000 (Austjord dagsenter) 

 023000.657000.332.14012 kredit kr 4 000 000 (G/S-vegbruer over Storelva) 

 023000.651000.345.15008 kredit kr 3 300 000 (Overføringsledninger Åsa - Monserud) 

 023000.651000.353.15008 kredit kr 7 700 000 (Overføringsledninger Åsa - Monserud) 

 023000.651000.350.15013 kredit kr 12 000 000 (Monserud renseanlegg) 

 023000.651000.353.15014 kredit kr 1 000 000 (Sanering Nes i Ådal etappe 2) 

 023000.651000.345.15020 kredit kr 2 770 000 (Eggemoen VA-løsninger) 

 023000.651000.353.15020 kredit kr 4 158 600 (Eggemoen VA-løsninger) 

 023000.651000.353.15038 kredit kr 2 000 000 (Overvannskulvert Storjordet – 

St.Hanshaugen) 

 023000.651000.345.15039 kredit kr 2 000 000 (Hønengata nord VA) 

 023000.651000.353.15039 kredit kr 3 000 000 (Hønengata nord VA) 

 

Punkt 3 j: I finansieringsplanen for 2017 er det budsjettert med et forskudd til 

venstresvingefelter Ringmoen på 3 millioner kroner og en refusjon fra andre på 0,3 millioner 

kroner. Finansiering av netto forskudd på 2,7 millioner kroner er budsjettert som bruk av 

lånemidler. Forskudd til private kan ikke lånefinansieres, og netto forskudd og budsjettert bruk 

av lån reduseres med 2,7 millioner kroner. 

 091000.690000.870.0001 debet kr 2 700 000 

 077000.690000.285.0611 debet kr 300 000 

 040000.690000.285.0611 kredit kr 3 000 000 

 

Rådmannens vurdering 

Vi ser at vi fortsatt har noen økonomiske utfordringer spesielt innenfor Helse og omsorg og 

Samfunn. Dette følges tett opp for å avklare situasjonen og mulighetene til å komme nærmere 

budsjettbalanse.  

 

Hønen Gård, vesntresvingfelt Ringmoen samt utbedring av Borglund hengebro gjør at vi får 

ekstraordinære utgifter i år.  

 

Når det gjelder rammetilskudd og inntektsutjevning så ser det ut til at budsjettert nivå samlet 

for disse ligger noe for høyt. Prognosen for 2. tertial er som følge av dette redusert med 6,5 

mill.  

 

Vi har fremdeles en skattevekst pr 2. tertial sammenlignet med fjoråret. Skatteveksten ligger 

over anslaget i statsbudsjettet og dette er tatt inn en forventet økning på 26 mill. kroner. 

Skatteveksten demper effekten av de ekstraordinære utgiftene samt reduksjon i rammetilskudd 

og inntektsutjevning. 
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Det meldes om at 85 % av investeringsprosjektene følger oppsatt fremdriftsplan. 

 

Vi ligger an til å levere et positivt regnskapsresultat og derved styrke kommunens 

disposisjonsfond ytterligere. Vi bygger videre! 

 

 

 

Vedlegg 

2. tertialrapport – august 2017 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.10.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anne Berit Hamar 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 17/4003-1   Arkiv: 210  

 

Finansrapport 2. tertial 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

125/17 Formannskapet 24.10.2017 

121/17 Kommunestyret 02.11.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Finansrapport 2. tertial 2017 tas til orientering. 

 

 

  

 

Sammendrag 
En sunn økonomi er avhengig av bærekraftige størrelser på netto driftsresultat, disposisjonsfond og 

lånegjeld. Det er et gjensidig avhengighetsforhold mellom disse faktorene. 

Jo større kommunens disposisjonsfond er og lavere kommunens netto lånegjeld er, desto større er 

sannsynligheten for å oppnå et høyt netto driftsresultat. Jo høyere driftsresultat og lavere lånegjelden er, 

desto større er sannsynligheten for å bygge fond. Jo større disposisjonsfond og høyere netto 

driftsresultat, desto større muligheter for å holde lånegjelden nede. 

Kommunens lånegjeld øker og vil passere over 90 prosent av brutto driftsinntekter i løpet av 2018. 

Riksrevisjonen mener at lånegjelden bør ligge under 100 prosent av brutto driftsinntekter. I 2019 vil 

kommunens lånegjeld ligge over 100 prosent av brutto driftsinntekter. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 
Netto finansutgifter per 2. tertial 2017 er som forventet høyere enn på samme tidspunkt i 2016. 

Avdragene står for den største økningen (20,2 millioner kroner), rentene utgjør en økning på 4,6 

millioner kroner. Det er budsjettdekning for økningen i netto finansutgifter i inneværende års budsjett.  

 

Renteutgiftene blir lavere enn budsjettert som følge av to rentenedsettelser i år. I tillegg blir 

renteutgiftene lavere fordi noen investeringer viser forsinket fremdrift i forhold til opprinnelig plan. 

 

Det har vært en reduksjon i samlet nettoverdi fra 2. tertial 2016 til 2. tertial 2017. Kortsiktig plassering 

har økt betydelig fra samme periode i fjor samtidig som gjelden viser en tilsvarende større økning. 

Bankinnskudd per 2. tertial består av ubrukte lånemidler på 217 millioner kroner. Bundne fondsmidler 

er også en del av de kortsiktige plasseringene. 
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En stresstest skal vise risikoen for tap i en portefølje ved markedsendringer. Den totale finansielle 

risikoen for aktiva og passiva samlet, viser en mulig negativ effekt på driftsregnskapet på 21,2 millioner 

kroner i løpet av et år. Stresstesten i denne rapporteringen viser et mulig tap som utgjør 1,9 millioner 

kroner mer enn i 1. tertialrapport. Det skyldes i hovedsak økt total lånegjeld og redusert fastrenteandel. 

 

Det er utarbeidet ny likviditetsprognose per 2. tertial 2017. Den faktiske likviditetsutviklingen har vært 

om lag i tråd med prognosen. Konsernkontoen reduseres i oktober som følge av blant annet utbetaling 

av reguleringspremien til KLP og bruk av lånemidler.  

  

Ved utgangen av året er prognostisert saldo 256 millioner kroner, 105 millioner kroner lavere enn saldo 

ved inngangen til 2017. Reduksjonen tilsvarer planlagt bruk av ubrukte lånemidler til investeringer på 

130 millioner kroner påplusset årets budsjetterte avsetning til disposisjonsfond. 

 

Fossefondets markedsverdi ved utgangen av august 2017 var kr 135.630.704. Hittil i år er avkastningen 

kr 6.492.309, som tilsvarer 5,03 %. Avkastningen har hittil i år vært svært bra. Det er spesielt 

aksjemarkedet som bidrar til denne positive trenden. Avkastningsmålet for i år er 5 mill. kroner ved 

årsslutt. Det vurderes nå om vi kan sette opp prognosen med 500.000 kroner.  

 

Årets låneramme til investeringer i 2017 er på 543 millioner kroner. Investeringsprognoser i løpet av 

året viser et behov for låneopptak på 393 millioner kroner.  

 

Det ble foretatt ett låneopptak til rentable investeringer i 2. tertial. Prognosen for rentable investeringer 

er noe redusert fra 1. tertial til 2. tertial, og det vil stå igjen drøyt 30 millioner kroner i ubrukte 

lånemidler til rentable investeringer ved årets slutt gitt de fremlagte prognosetall.  

 

Kommunen har totalt 87,5 millioner kroner til disposisjon for videreformidling av startlån i år. Det er 

innvilget startlån på 36,4 millioner kroner ved utgangen av 2. tertial, og disponibelt for resten av året og 

inntil nytt låneopptak i 2018 utgjør 51,1 millioner kroner. 

 

Kommunen har over en lengre periode hatt ett avdragsfritt lån for å håndtere minimumsavdrag. I tillegg 

ble lånet til rentable investeringer i slutten av juni i år inngått med avdragsfrihet. Dermed har 

kommunen nå 2 avdragsfrie lån, såkalte bullet-lån. Bullet-lån forfaller i sin helhet på siste termin. 

 

I opprinnelig budsjett for 2017 er det lagt til grunn 70,5 millioner kroner i avdrag på lån til 

investeringer. Kommunen vil ende på et avdragsnivå på 74,1 millioner kroner inneværende år, gitt at det 

søkes om avdragsutsettelse på 1,3 millioner kroner på et lån med avdragstermin i desember.  

 

Ved inngangen til 1. tertial 2017 var fastrenteandelen på kommunens investeringsgjeld 59,7 prosent og 

er ved utgangen av 2. tertial 50,3 prosent. Fastrenteandelen har vært forholdsvis høy med tanke på at 

den beregnes på hele investeringsgjelden, men er nå redusert som planlagt.  

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Finanskostnadene utvikler seg som forventet ut fra budsjetterte investeringer, framdrift og 

rentenivået. 

 

Ved å inngå låneavtaler med fastrente for de ikke-rentable investeringene, reduseres 

renterisikoen framover.  

Avkastningen på Fossefondet har vært bra så langt i år, og viser at nedsalget i Ringeriks-Kraft 

AS gir en god pekepinn på alternativ investering på disse midlene. 
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Vedlegg 
Finansrapport 2. tertial 2017  

Månedsrapport september 2017 - Fossefondet 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.10.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anette Skjolden 
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Arkivsaksnr.: 16/4897-5   Arkiv: 210  

 

Rapport eierskapskontroll Ringeriks-Kraft AS  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

119/17 Kommunestyret 05.10.2017 

122/17 Kommunestyret 02.11.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken utsettes. 

 

  

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Kontrollutvalget vedtok 17. juni 2016 å gjennomføre eierskapskontroll av Ringeriks-Kraft AS. 

 

Kontrollutvalget fikk i møtet 22. september 2017 en redegjørelse av rapporten fra revisor som 

har gjennomført kontrollen. 

 

Nedenfor er Kontrollutvalgets vedtak i saken. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak: 

 

Vedtak i kontrollutvalget: 

 

1. Revisors redegjørelse tas til orientering. 

 

2. Kontrollutvalget tar rapport om eierskapskontroll til etterretning og oversender denne til 

kommunestyret med følgende innstilling: 

  

Kommunestyret tar rapporten til etterretning med følgende anbefalinger:  

 

- Eierskapsmelding bør utarbeides 

- Ringerike kommune bør vurdere om det skal utarbeides en felles eierstrategi for Ringeriks-

Kraft AS sammen med Hole kommune og KLP 
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Vedlegg: 

Utskrift av møtebok Kontrollutvalget 

Rapport eierskapskontroll Ringeriks-Kraft AS 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.10.2017 

 

 Kjell B. Hansen 

 Ordfører 

 

 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Arkivsaksnr.: 17/3982-1   Arkiv: 231  

 

Gebyr / tilkoblingsavgift for offentlig vann/kloakk  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

128/17 Formannskapet 24.10.2017 

123/17 Kommunestyret 02.11.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar rådmannens redegjørelse til etterretning. 

 

Rådmannen kan ikke anbefale at Kommunestyret innfører sosiale ordninger som ikke har klar 

hjemmel i lovverket. 

 

 

  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret ber i sak 63/17 om en utredning av hvilke muligheter/handlingsrom kommunen 

har for å etablere sosiale ordninger ved innkreving av gebyr/tilkoblingsavgifter for offentlig 

vann/kloakk. 

 

Rådmannen har, ved skatt og avgiftskontoret, sett på om dette regelverket kan hjemle 

ordninger underlagt skatt og avgift. Rådmannen kan, basert på samtale med KS og 

gjennomgang av lovverket, ikke se at avdeling for skatt og avgift eller teknisk avdeling har et 

regelverk som hjemler sosiale ordninger med muligheter/handlingsrom til dette med dagens 

lovverk. 

 

I dette saksframlegget er redegjørelsen avgrenset til å omhandle gebyr/tilkoblingsavgift av vann 

og kloakk. Det er videre kun vurdert om det finnes muligheter i det regelverket som skatt og 

avgiftskontoret eller teknisk avdeling disponerer. 

 

 

 

 

 

 



  Sak 123/17 

 

 Side 18 av 43   

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Fakturering og innfordringsrutiner Ringerike kommune 

Skatt og avgiftskontoret fakturerer og forestår egeninnkassoen til Ringerike kommune. 

Kontoret holder seg kontinuerlig oppdatert og det er gjeldende regelverk som regulerer 

innfordringsrutinen til Ringerike kommune. 

 

Det anbefales ikke at det lages egne rutiner for fakturering eller innfordring av krav som er 

knyttet til stikkledninger. Generelt sett er en stor del av innfordringen av kommunale krav 

rettet mot personer med dårlig økonomi. Både regelverk og likhetsprinsippet fører til at det 

ikke bør gis andre rutiner for gebyr/tilkoblingsavgift for offentlig kloakk/vann enn for andre 

kommunale krav. 

 

De ordningene som foreligger ved skatt og avgift per dags dato er at i de tilfellene kontoret blir 

kontaktet av en person med betalingsproblemer vil det i hver enkelt sak bli vurdert om det 

foreligger grunnlag for å gi betalingsavtale. Således vil personer som skal betale 

tilknytningsgebyr ha samme mulighet til å be om en vurdering av om de kan få betalingsavtale 

som alle andre som skylder kommunale krav.  

 

Dette fører til at det i dagens praksis foreligger en sosial ordning for alle innbyggere i Ringerike 

kommune som skylder kommunale krav og i tillegg har dokumentert dårlig økonomi. 

 

Muligheter til å gi stønad/tilskudd  

Rådmannen har gjort noen undersøkelser av andre kommuners forskrifter på området og det er 

på det rene at enkelte kommuner praktiserer en stønad/tilskuddsordning. Det fremkommer ikke 

i forskriftene vi har sett hen til hva slags regelverk kommunene bruker for å hjemle 

stønads/tilskuddsordningen. Dette fører til at denne praksisen ikke nødvendigvis er i tråd med 

gjeldende regelverk eller det er en mulighet for at disse ordningene er knyttet til et annet 

regelverk. 

 

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg § 3 slår fast eierens plikt til å betale vann- og/eller 

kloakkavgift til kommunen der den faste eiendommen har tilknytning til kommunale vann- eller 

kloakkledninger, enten direkte eller gjennom private stikkledninger. Det ble i Ot.Prp 58 ikke 

åpnet adgang til å frafalle eller nedsette utlignet avgift, for eksempel billighetsgrunner 

(rimelighetshensyn). Avgiftene måtte anses som ordinær betaling for en ytelse, på linje med 

strøm eller telefon. Det er således kun ubebygd eiendom som kan fritas for avgift etter Ot.Prp 

58. 

 

Rådmannen har vært i kontakt med advokat Siri Toft ved KS for veiledning i denne saken. 

Deres syn på saken er at det ikke foreligger hjemmel for å gi fritak for slike 

gebyrer/tilknytningsavgift innenfor det regelverket som avdeling for skatt og avgift eller 

teknisk avdeling disponerer. 

 

Det er derfor på det rene at man ikke kan gi fritak for gebyr/tilknytningsavgiften. Når det 

kommer til eventuelle anleggsbidrag er dette å anse at må dekkes etter selvkostprinsippet. Som 

et eksempel til sammenligning er hovedregelen at kommunen har ansvar for å utbedre lekkasjer 

på kommunale ledningene. Oppstår det derimot lekkasje i ledningsnettet som går fra disse og 
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bort til huset er dette normalt huseiers ansvar. Dette er kostnader i støørelsesorden fra 30 000 

til 100 000 kroner.  

 

Plan- og bygningsloven gir kommunen rom til å la være å pålegge tilknytning, dersom 

tilknytning vil føre til uforholdsmessige kostander.  

 

 

Juridiske forhold  

Pålegg om tilknytning til kommunalt ledningsnett kan kun gjøres med hjemmel i 

forurensningsloven eller plan- og bygningsloven. 

 

Tilknytning til ledningsnettet kan pålegges etter henholdsvis plan- og bygningsloven § 27-1 

annet ledd og § 27-2 annet ledd når offentlig vann- og avløpsledning går over eiendommen 

eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal. Kravet om pålegg etter §§ 27-1 og 

27-2 gjelder ikke fritidsbebyggelse jf. § 30-6. 

 

Skjer tilknytning til kommunal avløpsledning, betales tilknytningsavgift etter lov om 

kommunale vass- og avløpsanlegg. Lovens § 3 slår fast at eierens plikt til å betale vann- 

og/eller kloakkavgift til kommunen der den faste eiendommen har tilknytning til kommunale 

vann- eller kloakkledninger, enten direkte eller gjennom private stikkledninger. 

 

Hovedprinsippene i forurensingsforskriften av 1. januar 2007 kapittel 16 om kommunale vann- 

og avløpsgebyrer er at bare kostnadsmessige og beregningstekniske hensyn skal legges til 

grunn for gebyrberegningen. Gebyrberegningen skal baseres på selvkostprinsippet. Gebyrene 

skal fordeles på brukere av fast eiendom slik at de i størst utstrekning gir uttrykk for hva det 

koster kommunen å betjene den enkelte eiendom med vann- og avløpsanlegg og at brukerne av 

fast eiendom fullt ut skal dekke alle kostander i forbindelse med kommunale vann- og 

avløpsanlegg. Ved beregning av selvkost bør de til enhver tid gjeldende retningslinjer for 

beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester legges til grunn jf. 

forurensningsforskriften § 16-1. 

 

Det er et prinsipp om at forurenser skal betale jf. forurensningsloven § 2 nr. 5. Noe som tilsier 

at kommunen dekker alle kostnadene på avløpssektoren gjennom gebyrer. 

 

Vil pålegg om tilknytning etter kommunens skjønn være forbundet med uforholdsmessig stor 

kostnad, eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne annen ordning jf. plan og 

bygningsloven § 27-1 annet ledd og § 27-1 annet ledd. 

 

Avdeling for skatt og avgift arbeider i tråd med regelverket for innfordring, blant annet 

forsinkelsesrenteloven, inkassoloven, foreldelsesloven, tvangsfullbyrdelsesloven, 

skattebetalingsloven, panteloven og gjeldsbrevloven og tilhørende forskrifter. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Formannskapet i Ringerike kommune fattet 20. januar 1992 vedtak om at teknisk sektor inntil 

videre ble gitt myndighet til å administrere vedtak om betalingsutsettelse for anleggsbidrag og 

tilkoblingsavgift for gruppen pensjonister/trygdede.  

 

Vedtaket ble opphevet av Kommunestyret den 1. juni 2017 i sak 63/17. 
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Økonomiske forhold 

Skulle kommunestyret velge et annet alternativ enn Rådmannens anbefaling bør det utredes hva 

dette vil ha av økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune.  

 

Alternative løsninger 

Rådmannen har ikke utredet andre alternativer da det ikke er ønskelig å anbefale løsninger som 

ikke har hjemmel i lov.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener at med grunnlag i ovennevnte momenter vurderes det at det ikke er 

hjemmel for fritak eller stønadsordning i det regelverket som avdeling for skatt og avgift eller 

teknisk avdeling disponerer. Rådmannen kan heller ikke se at det å opprettholde dagens praksis 

ved skatt og avgiftskontoret vil påvirke innbyggerne i Ringerike kommune. Dette ettersom det 

tidligere vedtaket fra 1992 ikke var allment kjent og i all hovedsak har praksisen i Ringerike 

kommune vært at de som har dårlig økonomi har fått en betalingsavtale. Rådmannen anbefaler 

at dagens praksis som er i tråd med regelverket videreføres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.10.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder:  

 

saksbehandler: Lisabeth Andersen 
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Arkivsaksnr.: 17/770-2   Arkiv: 223 D10  

 

Drifttilskudd  - Ringkollen Parken  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

36/17 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 11.10.2017 

131/17 Formannskapet 24.10.2017 

124/17 Kommunestyret 02.11.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune går i dialog med Ringkollen Park med sikte på å finne en løsning på de 

økonomiske utfordringene. Ny sak legges fram for Kommunestyret. 

 

 

  

Sammendrag 

Ringkollen Parken ligger nedenfor Ringkollstua og driftes av Ringkollen skianlegg AS og 

Hønefoss brettklubb. Det legges ned en stor dugnadsinnsats i driften av skiparken. Økonomien 

er ikke i balanse og det søkes om årlige driftstilskudd fra Ringerike kommune. 

 

Innledning / bakgrunn 

Siden 1995 har det vært skianlegg på Ringkollen. Dette har vært med å gjøre Ringkollen til et 

attraktivt aktivitetssenter for regionen og utfartsområde for Oslo og Akershus. Utviklingen av 

Ringkollen-området har skjedd i regi av både private, frivillige organisasjoner, fagforeninger og 

offentlige virksomheter. 

 

Alpinanlegget ble i 2014 overtatt av Ringkollen skianlegg som driver og ønsker å videreutvikle 

anlegget i samarbeid med Hønefoss brettklubb. Skianlegget endret i forbindelse med 

overtakelsen navn til Ringkollen Parken for å signalisere en satsing på snøpark og utvikling av 

skianlegget med fokus på lek og moro for barn og ungdom. 

Anlegget består av en tallerkenheis og et skitau/barneheis. Hovedtraséen har lysanlegg, kiosk 

og varmestue. Anlegget har snøanlegg som også benyttes av Skiforeningen på ski-lekeland og 

langrennsstadion. 

Anlegget er åpent hverdager 1700-2100 og 1000-1600 i helger og ferier. Det blir årlig lagt ned 

over 2000 dugnadstimer i drift og vedlikehold av anlegget. 

 

Beskrivelse av saken 

De nye driverne ønsket å bygge opp en park av høy kvalitet, samt å få noen store 

arrangementer i anlegget. Det har vært avviklet Norgescupen i snowboard og danske 

mesterskapene i twintip og snowboard.  
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De ønsker å øke fokuset på anleggets allsidighet, og vise at parken ikke bare er for de aller 

beste. Det arrangeres derfor flere lavterskel konkurranser og events som alle kan bli med på. 

Søker opplyser at de fine forholdene i snowparken gjør at anlegget har blitt kjent over hele 

Norge og mange kommer for å trene eller delta i konkurranse.  

 

Økonomiske forhold 

Økonomien i Ringkollen Parken er svak og preget av været og de sene vintrene. Bakken har 

åpnet omkring jul, og har først fullt tilbud i løpet av januar måned. Sesongene har som regel 

vart til slutten av mars/start april. 

Parken har omkring 2 500 besøkende gjester / 50 000 turer i heisen per sesong. 

Ringkollen Parkens årsregnskap for 2015 og 2016 viser begge underskudd på mellom 250 000 

og 300 000 kr og en betydelig gjeld. 

Ringkollen Parken søker om årlig støtte på kr 500 000 for å kunne overleve, dette begrunnet i 

resultatene for 2015 og 2016, samt at man har måttet spare bort flere utviklings- og 

vedlikeholdsprosjekter. Blant annet er anleggets billettsystem foreldet og det produseres ikke 

lengre heiskort til dette systemet.  

Ringkollen Parken foreslår løsninger slik at et eventuelt kommunalt tilskudd gir økt aktivitet og 

skiglede til flere barn og unge. Parken er innom rabatterte eller gratis årskort og/eller gratis 

ukentlige aktiviteter. 

 
Søker opplyser at det ikke er tatt ut lønn ansatte etter at nåværende driver overtok, og 

Hønefoss Brettklubb hjelper til i den daglige driften på dugnad. Målet er å opprettholde et bra 

tilbud for kommunens innbyggere. Skianlegget og de fleste av aktivitetene er åpne for 

offentligheten, og de fleste brukerne er egenorganiserte/uorganiserte. 

 

Ringerike idrettsråd har behandlet saken på styremøte og ber kommunen være positive til 

saken. 

 

Alternative forslag til vedtak 

 Ringerike kommune går i dialog med parken med sikte på å finne en løsning på de 

økonomiske utfordringene, og legger fram en ny sak til kommunestyret det en går inn 

med noen investeringsmidler. 

 Ringerike kommune gir et engangstilskudd til parken på inn til kr 500 000 

 Ringerike kommune gir årlig tilskudd til parken på inn til kr 500 000 

 

 

Rådmannens vurdering 

Det er ikke tidligere gitt kommunal støtte til Ringkollen Parken. Rådmannen ser at parken er 

det eneste anlegg i kommunen av sitt slag og beriker kommunens vintertilbud til barn og unge.  

Rådmannen ønsker å behandle slike søknader om driftsstøtte primært i sammenheng med 

kommunens handlingsplan og budsjett, men har ikke funnet plass til driftsstøtte til Ringkollen 

Parken i 2018-2021.  

Rådmannen er og tilbakeholden med å tilrå tilskudd som vil bli en årlig utgift på kommunens 

driftsbudsjett og ønsker ingen kobling mellom økonomiske støtte fra kommunen og 

rabattsystemer knyttet mot visse målgrupper.  
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 Ringerike kommune, 28.09.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Kari Gustavson 
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Arkivsaksnr.: 17/2294-2   Arkiv: 663 &40  

 

Oppgradering av fyrrom  - Ringerikskjøkken  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

27/17 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 10.10.2017 

129/17 Formannskapet 24.10.2017 

125/17 Kommunestyret 02.11.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Oljekjelen som produserer damp til matproduksjonen skiftes så snart som mulig ut med 

en elektrokjel. 

2. For å forbedre produksjonssikkerheten ytterligere installeres et større elektrisk kokekar. 

3. Finansieringen til prosjektet, totalt kr 7 millioner kroner, innarbeides i 

handlingsprogrammet for 2018. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Innledning / bakgrunn 

I desember 2016 ble det startet et forprosjekt for å avklare omfang og kostnader for å 

oppgradere fyrrom og dampleveranse til Ringerikskjøkken. Det er i dag en oljekjel som 

produserer damp til kokekar, kokegryte og roterende hurtigkjøler ved Ringerikskjøkken.  

Oljekjelen har ved flere anledninger stoppet ved langtidskoking av mat om natten, med den 

konsekvens at maten har blitt ødelagt. 

Fyrrommet, som ligger i 2.etg, har sprekker i gulvbelegg. En eventuell lekkasje vil derfor 

kunne renne gjennom etasjeskiller og ned i kjøkkenet. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Den eksisterende oljekjelen ble anskaffet i 2012 i forbindelse med havari av daværende oljekjel. 

Den raskeste løsningen for å sette produksjonen i gang igjen i 2012 var å anskaffe og installere 

en brukt og overhalt oljekjel. 

Hønefoss rørleggerbedrift, som har utført vedlikehold på oljekjelen de seneste årene, har 

beskrevet tilstanden som relativt god, men det har vært problemer med driftsstans. 

Det ble utført vedlikehold på eksisterende kjele våren 2017 etter anbefalinger fra servicepart. 

Etter dette har kjelen fungert uten driftsavbrudd. 
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Virksomheten ønsker å erstatte dagens oljekjel med en elektrisk kjel for å sikre en stabil og 

driftssikker matproduksjon. 

 

Norconsult har utarbeidet en forprosjektrapport som beskriver tiltak og kostnader for å erstatte 

dagens oljefyrte dampkjel med en elektrokjel. I tillegg beskriver rapporten nødvendige tiltak på 

selve fyrrommet. Rapporten følger som vedlegg til saken. Rapporten viser også at det ikke vil 

være mulig å benytte utstyret som benytter damp i anslagsvis 50 dager, mens arbeidet på 

fyrrommet pågår. Ringerikskjøkkenet oppgir at de kan produsere opp deler av menyen i 

forkant, i tillegg til å benytte elektrisk kokegryte på 60 ltr under arbeidene med kjelen. 

 

Det er ønskelig å forbedre produksjonssikkerheten ytterligere ved å installere en større 

elektrisk kokegryte. Ved bortfall av elektrokjel vil elektrisk kokekar sørge for at produksjonen 

kan videreføres, men med redusert volum. Ved bortfall av elektrokjel vil Ringerikskjøkken 

måtte tilpasse menyen, for å redusere koke/stekebehovet. 

En installasjon av elektrisk kokekar bør gjennomføres før kjelen skiftes ut, slik at produksjonen 

til en viss grad kan opprettholdes under arbeidene. Kort vurdering fra Norconsult om 

prosuksjonssikkerhet følger som vedlegg til saken. 

 

Dagens oljekjel kan erstattes av mer miljøvennlig alternativ, basert på flis eller pellets, men 

denne løsningen er ikke ønskelig fra virksomheten. 

Enova støtter ikke konvertering til elektrokjel, men gir tilskudd på opp til 45% av 

merkostnaden for konvertering til miljøvennlig alternativ eller maksimalt kr 1700 kr/KW for 

konvertering til fyrkjeler med flis, briketter eller pellets. Det er en forutsetning fra Enova om at 

søknad om økonomisk støtte til konvertering av oljekjeler til miljøvennlig alternativ, skal være 

sendt inn før beslutning om gjennomføring foreligger. Søknad om støtte til konvertering til 

miljøvennlig alternativ ble sendt inn 8.september 2017. Dette for å gjøre det mulig å velge et 

miljøvennlig alternativ til kjele, med støtte fra Enova. Søknaden om støtte fra Enova trekkes, 

dersom det vedtas å skifte ut oljekjelen med elektrokjel. 

Et miljøvennlig alternativ til elektrokjel er ikke utredet, men det er antatt at kostnadene for et 

kommunalt eid flisfyringsanlegg vil bli høyere enn for en tradisjonell elektrokjel. 

 

Alternativet til å etablere et kommunalt flisfyringsanlegg er et anlegg etablert og driftet av 

ekstern samarbeidspart. Ringerike kommune vil ved en slik løsning bare betale for «ferdig 

varme». Tilsvarende energikontrakter er tidliger inngått for Austjord, Hallingby, Sokna og 

Tyristrand etter egne anbudskonkurranser. 

 

Forholdet til overordnede planer 

I Energi og klimaplan, sak 129/10, er det et hovedmål at det skal stimuleres til økt bruk av 

fornybare energikilder (spesielt bioenergi) og energibærere i Ringerike generelt. Oljefyring skal 

fases ut.  

 

Regjeringen har sendt forslag om forbud mot fossil oljefyring fra 1. januar 2020 på høring.  

Bakgrunnen for forslaget er klimaforliket fra 2012 hvor Stortinget ba regjeringen om å innføre 

forbud mot fyring med fossil olje. Vedtak i saken foreligger ikke pr. dags dato, men det antas 

at forbudet vil bli vedtatt. 
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Økonomiske forhold 

Rapport fra Norconsult konkluderer med et kostnadsestimat på kr 4 678 711,- inkludert 

merverdiavgift for å konvertere oljekjel til elektrokjel. Inkludert i kostnadsestimatet er en 

usikkerhetsramme på 25 %. 

 

For å forbedre produksjonssikkerheten ytterligere planlegges det å skifte ut en eksisterene 50 

ltr kokegryte med en større gryte. Behovet må kartlegges nærmere.  

 Nettpriser fra en leverandør av kokegryter til produksjonskjøkken, viser at en 300 ltr 

kokegryte koster i underkant av kr 700.000,- eksklusive merverdiavgift. I tillegg vil 

følgearbeider montasjearbeider, elektro, og VVS-arbeider etc. komme i tillegg. Et alternativ til 

økt produksjonssikkerhet er bruk av to elektrokjeler, i stedet for en.  

Anslått totalkostnad for økt produksjonssikkerhet på kr 2,3 millioner, men det er høy grad av 

usikkerhet rundt dette. 

 
Et miljøvennlig alternativ forventes å medføre behov for en høyere økonomisk avsetning, men 

alternativet er ikke utredet.  Merkostnadene med dette er ikke kjent, men må ses i sammenheng 

med eventuell støtte fra Enova. 

 
Behov for informasjon og høringer 

  

 

Alternative løsninger 

1. Alternativ vedtak 1 

a. Ringerike kommune lyser ut en egen anbudskonkurranse for å etablere et ny 

miljøvennlig alternativ til kjel.  

b. For å forbedre produksjonssikkerheten ytterligere installeres et større elektrisk 

kokekar i tillegg til etablering av ny kjel. 

c. Finansieringen til prosjektet, totalt kr 7 millioner kroner, innarbeides i 

handlingsprogrammet for 2018. 

2. Alterntivt vedtak 2 

a. Ringerike kommune lyser ut en egen anbudskonkurranse for kjøp av ferdig 

varme til matproduksjonen, der eksterne tar ansvaret for drift og investering av 

kjele for dampproduksjonen. 

b. For å forebedre produksjonssikkerheten ytterligere installeres et større elektrisk 

kokekar i tillegg til etablering av ny kjel.  

c. Finansieringen for tiltak til å øke produksjonssikkerheten ytterligere, anslagsvis 

kr 2,3 millioner kroner, innarbeides i handlingsprogrammet for 2018. 
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Prinsipielle avklaringer 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer det som svært viktig at Ringerikskjøkkenet som produserer mat for 

institusjoner, omsorgsboliger og eksterne har en driftssikker produksjonslinje.  

Rådmannen vurderer det derfor som nødvendig å gjennomføre utskiftning av oljekjelen og 

tiltak for forbedre produksjonssikkerheten nå. 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.09.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Cornelis Cliteur 

 

saksbehandler: Roger Sørslett 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  126/17 

Side 28 av 43   

 

 
Arkivsaksnr.: 17/3174-4   Arkiv: 223 C00  

 

Søknad om økonomisk støtte til Bassgarasjen -Ringerike kultursenter  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

37/17 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 11.10.2017 

130/17 Formannskapet 24.10.2017 

126/17 Kommunestyret 02.11.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune går i dialog med Stiftelsen Ringerike kultursenter med sikte på å finne 

løsning på de økonomiske utfordringene. Ny sak legges fram for Kommunestyret. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Stiftelsen Ringerike kultursenter søker kommunene i Ringeriksregionen om et ekstra 

driftsstilskudd for å kunne drifte den nye scenen, Bassgarasjen. Det søkes totalt om kr 600 000 

i utvidet støtte. Ringerike kommunes andel av dette vil være kr 360 000. 

 

Beskrivelse av saken 

Stiftelsen Ringerike kultursenter har etablert en ny scene designet for et stående publikum.  

Scenen, som heter Bassgarasjen, er etablert med økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen 

Ringerike, og gaveforsterkningsmidler fra Kulturdepartementet. Lokalene ligger utenfor den 

delen av bygningen Hønefoss bru 3, som eies av Ringerike Kultureiendom AS, og det er 

inngått en langsiktig leieavtale med huseier. 

Bassgarasjen er ment å være et lavterskeltilbud for unge og er en scene som kan brukes både til 

øvelse og konserter. Det er derfor satt en lav leiepris på lokalene. 

 

Investeringene er dekket av gavemidler, men driften av Bassgarasjen vil koste Ringerike 

kultursenter anslagvis kr 600 000 årlig.  

Det søkes derfor kommunene i regionen om et utvidet tilskudd til Ringerike kultursenter på til 

sammen kr 600 000 for å dekke de økte driftsutgiftene. Beløpet er foreslått fordelt med kr 

360 000 til Ringerike, og kr 120 000 til hver av kommunene Hole og Jevnaker. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyret vedtok i 2015 i en sak om sletting av gjeld til Regionalt Kulturhus Ringerike 

as, (K-sak 21/15):  

«Under forutsetning av likelydende vedtak i regionens kommuner, bes 

generalforsamlingen i Regionalt Kulturhus – Ringerike AS pålegge styret å 

gjennomføre en aksjeemisjon fra 1.1.2016 i tråd med føringer og forslag som ligger i 

saken.» 

Aksjeemisjonen var på kr 10 656 250, i den hensikt å sanere gjelden i selskapet. 

Ringerike kommune sin andel av summen var 6,9 millioner kroner. 

Emisjonen har gitt kostnadsreduksjon for stiftelsen Ringerike kultursenter, noe som igjen var ment 

å gi en redusert husleie til lokale kulturaktører.   

 

Økonomiske forhold /Prinsipielle avklaringer 

Stiftelsen Ringerike kultursenter mottar årlig 970 000 kr fra Ringerike kommune i 

driftstilskudd.  

I en tidligere sak om kultursenteret ble økt økonomisk bidrag til Stiftelsen Ringeike kultursenter 

problematisert ut fra EØS-reglene for offentlig støtte (K-sak 21/15). Dette utredes nå av 

advokatkontoret. 

 

Alternative forslag til vedtak 

- Ringerike kommune gir et økt årlig tilskudd på kr 360 000 til Stiftelsen Ringerike 

kultursenter.  

- Ringerike kommune gir et økt årlig tilskudd på kr 360 000 til Stiftelsen Ringerike 

kultursenter forutsatt at Hole kommune og Jevnaker kommune hver gir økt tilskudd på 

kr 120 000. 

En forutsetning for økt tilskudd er at den kan gis i tråd med reglene for offentlig støtte. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser positivt på at Ringerike kultursenter utvikler seg og utvider virksomheten for å 

nå nye målgrupper og ha et lavterskeltilbud til unge lokale kulturutøvere. Et bredt kulturtilbud 

med et regionalt kultursenter er en vesentlig faktor for en region i vekst. 

Ringerike kommune bevilger et årlig driftstilskudd på 970 000 kr og har i tillegg støttet driften 

ved at kommunene i regionen har betalt ned gjelden i eierselskapet, så driftsselskapet får lavere 

husleie. 

 

Rådmannen har ikke funnet rom for utvidet årlig støtte i forslaget til Handlingsplan for 

perioden 2018 – 2021. En forutsetning for økt tilskudd er at det er ikke er i strid med EØS-

reglene for offentlig støtte. Det er og avgjørende at Hole kommune og Jevnaker kommune gjør 

tilsvarende vedtak. Evt økt tilskudd må innarbeides i budsjettet for 2018. 
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Vedlegg 

Søknad om økt årlig tilskudd til Ringerike kultursenter 

Regnskap for Stiftelsen Ringerike kultursenter 2016 

Årsrapport for Ringerike kultursenter 2016 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.10.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Arkivsaksnr.: 17/1274-7   Arkiv: Q80 &30  

 

Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 - 2021  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

67/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.10.2017 

133/17 Formannskapet 24.10.2017 

127/17 Kommunestyret 02.11.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 – 2021 vedtas. 

2. Trafikksikkerhetsplanen kommer til revidering våren 2018. 

3. Temamøte for HMA trafikksikkerhet berammes våren 2018, (kommunale veier, 

gang/sykkelvei, fylkesvei) 

 

 

 

  

Sammendrag 

Trafikksikkerhetsplan skal sikre at trafikksikkerhet blir ivaretatt på en god måte i kommunen. 

Ringerike kommune har for tiden ingen gyldig trafikksikkerhetsplan. Siste plan var gjeldende 

fra 2001 – 2004.  

Arbeidet med trafikksikkerhet har siden 2004 blitt ivaretatt i planprosesser og av teknisk 

forvaltning, men dette har ikke inngått i noen helhetlig plan. Trafikkrådet, som ble nedlagt etter 

siste kommunevalg, var også en pådriver i trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. 

Vegdirektoratet oppfordrer sterkt alle kommuner til å ha trafikksikkerhetsplaner. En gjeldende 

plan er også en forutsetning for å kunne søke om fylkeskommunal støtte til 

trafikksikkerhetstiltak.  

Årlig søknadsfrist for å kunne søke slik støtte er 1. november.  

 

Innledning / bakgrunn 

Utkast til trafikksikkerhetsplan ble sendt ut på høring til samarbeidsutvalgene i skoler og 

barnehager, politiet lokalt, Buskerud fylkeskommune, Syklistenes Landsforbund, Brakar og 

Trygg Trafikk etter politisk vedtak i juni. 

 

Buskerud Fylkeskommune og Trygg Trafikk har avgitt felles uttalelse, i tillegg har Brakar 

kommet med en uttalelse. 
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Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplan for Ringerike kommune 

Hovedplan vei (2017 – 2024) Ringerike kommune 

 

Høringsutgave av trafikksikkerhetsplan ble i juni 2017 vedtatt utsendt på høring 

Høringsfristen ble satt til innen 15.09.17. 

Det har kommet uttalelser fra Brakar, Buskerud Fylkeskommune og Trygg Trafikk. 

 

Brakar peker sin uttalelse på at planen kan være mer konkret når det gjelder 

holdningsskapende tiltak i barnehager og skoler (pkt. 5.2). 

I det endelige forslaget til trafikksikkerhetsplan er det tatt hensyn til dette innspillet, og det 

holdningsskapende arbeidet er mer utdypet. 

Brakar påpeker at hele kommunen bør engasjeres når planen evalueres.  

I det endelige forslaget til plan foreslås det nå i pkt. 12 at Ringerike kommune skal arbeide for 

å oppnå betegnelsen trafikksikker kommune. I dette ligger det blant annet større vekt på 

evalueringen av trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. 

 

Buskerud fylkeskommune og Trygg Trafikk har kommet med en felles uttalelse. 

Uttalelsen peker på at kommunens rolle i trafikksikkerhetsplanen må komme tydelig fram. 

I den endelige planen kommer dette tydelig fram i pkt. 3.1.  

Uttalelsen peker også på en tydeliggjøring av det holdningsskapende arbeidet. Dette er det 

samme som Brakar påpekte i sin uttalelse. 

I det endelige forslaget til trafikksikkerhetsplan er det tatt hensyn til dette innspillet, og det 

holdningsskapende arbeidet er mer utdypet. 

 

Det også tatt i planen at skoleelevene har skoleskyss uavhengig av avstand dersom de må 

ferdes langs strekninger som er vedtatt som særlig vanskelige eller trafikkfarlige (pkt. 6). 

 

I uttalelsen fra Buskerud fylkeskommune og Trygg Trafikk opplyses det at Fylkets 

trafikksikkerhetsutvalg i fjor vedtok et nytt kriterium som sier at det ved prioritering mellom 

prosjekter skal telle positivt om kommunen er godkjent som trafikksikker kommune eller er i 

prosess for å bli det. 

 

I pkt. 12 i den endelige planen er det tatt inn at Ringerike kommune i planperioden vil arbeide 

mot å kunne bli godkjent som en trafikksikker kommune. 

 

 

Økonomiske forhold 

Trafikksikring bør budsjetteres som egen post innunder teknisk forvaltning – veidrift. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser det som viktig at kommunen har en gyldig trafikksikkerhetsplan, og at det 

arbeides for at kommunen kan bli godkjent som trafikksikker kommune. 

Trafikksikkerhet angår alle kommunens innbyggere 

Med de vedtatte ambisjoner om fortetting og vekst vil trafikkmengden øke. For at kommunen 

fortsatt skal framstå som positiv og attraktiv, er det viktig trafikksikkerheten ivaretas på en 

god måte. 

  

 

 

 

 

Vedlegg 

Trafikksikkerhetsplanen 

 Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 – 2021 – høringsutgave.  

 Ulykkesstatistikk 2006 - 2015 fra Statens Vegvesen  

 Høringsbrev 

 Høringsutgave av trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 

 Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune og Trygg Trafikk 

 Uttalelse fra Brakar 

 Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 - 2021 

 

 

 

 

 

Ringerike kommune, 29.09.17 

 

 

Tore Isaksen 

rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  128/17 

Side 35 av 43   

 

 
Arkivsaksnr.: 17/2263-3   Arkiv: X42  

 

Høring – Vurdering av nye domstolsordninger for foreldretvister, 

barnevernssaker og utlendingssaker  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

134/17 Formannskapet 24.10.2017 

128/17 Kommunestyret 02.11.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen forslag til høringssvar til Særdomstolsutvalgets utredning, tas til orientering. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt Særdomstolsutvalgets utredning (NOU 2017:8 

«Særdomstoler på nye områder?») på høring.  

 

Utredningen dreier seg i hovedsak om domstoler bør avgjøre foreldretvister og saker om tvang 

etter barnevernloven i stedet for fylkesnemnda slik det er i dag, og om en domstol bør være 

klageinstans for avgjørelser fra Utlendingsdirektoratet.  

 

Høringsfristen er satt til 1. desember 2017. 

 

Nærmere om lovforslaget 

Særdomstolsutvalget har vurdert ulike alternativer for hvem som bør avgjøre foreldretvister og 

saker om tvang etter barnevernloven. Ett av spørsmålene er om det bør opprettes egne barne- 

og familiedomstoler for behandling av slike saker. Utvalget går imidlertid inn for at tingretten 

bør være førsteinstans for avgjørelser av både foreldretvister og saker om tvang etter 

barnevernloven. For å sikre at sakene behandles i et sterkt fagmiljø med bred erfaring fra slike 

saker, mener utvalget at bare noen av tingrettene bør behandle disse sakene. I tillegg mener 

utvalget at de dommere som skal behandle foreldretvister og saker om tvang etter 

barnevernloven, må gjennomgå en særskilt opplæring. Særdomstolsutvalget har også vurdert 

om Utlendingsnemnda bør erstattes av en forvaltningsdomstol. Utvalget anbefaler ikke at det 

etableres en forvaltningsdomstol for utlendingssaker. Hvordan utlendingssaker organiseres i 

fremtiden, har ikke direkte innvirkning på kommunens oppgaver. Denne delen av utredningen 

kommenteres derfor ikke i det følgende.  
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Økonomiske forhold 

En flytting av barnevernssakene fra fylkesnemndene til tingrettene vil ikke medføre store 

endringer i forhold til kommunenes arbeid med sakene. Utvalget legger opp til at kun noen 

utvalgte tingretter skal behandle barnevernssakene. Det er grunn til å tro at Ringerike tingrett 

ut fra sin størrelse ikke vil bli utpekt til å behandle disse sakene. Det er derfor påregnelig med 

større reiseavstand til vedtaksorganet i disse sakene. Det er også grunn til å tro at 

konsekvensen av Særdomstolsutvalgets utredning vil innebære en sentralisering av 

behandlingen av barnevernssakene.  

 

Juridisk vurdering 

Rådmannen ved kommuneadvokatkontoret har gjennomgått Særdomstolsutvalgets utredning 

samt diskutert denne med de øvrige kommuneadvokatkontorene i Buskerud.  

 

Kommuneadvokatkontoret har følgende merknader:  

 

Utvalgets flertall foreslår at barnevernssakene skal håndteres av tingretten i stedet for 

fylkesnemnda. Dersom disse sakene skal overføres til tingretten, bør de sikres en enda bedre 

håndtering av sakene enn i dag. Kommuneadvokatkontoret setter spørsmålstegn ved om dette 

er tilfellet med utvalgets forslag. Kommuneadvokatkontoret mener derfor at det er et bedre 

alternativ at fylkesnemndene fortsetter å behandle barnevernssakene som i dag. 

Kommuneadvokatkontoret er generelt sett fornøyd med hvordan barnevernssakene håndteres 

av fylkesnemnda, herunder den kompetanse nemnda har i disse sakene. 

Kommuneadvokatkontorets standpunkt er derfor at den ikke støtter hovedtrekkene i 

Særdomstolsutvalgets lovforslag. I tillegg til ovennevnte, begrunnes dette standpunktet med 

følgende:  

 

Kommuneadvokatkontoret er skeptisk til konsekvensene av utvalgets forslag til hvordan 

barnesakene foreslås håndtert i tingretten. Tingrettens oppgave i dag er å kontrollere 

gyldigheten til tvangsvedtakene fylkesnemnda treffer og som blir anket. Tingretten går i dag i 

liten grad inn på om vedtak med et bestemt innhold skal fattes. Slike avgjørelser kan bero på en 

stor grad av skjønn og være kontroversielle. Det at utvalget foreslår at tingrettene skal treffe 

tvangsvedtak, mener kommuneadvokatkontoret bryter med de oppgaver tingretten har pleid å 

utføre. Kommuneadvokatkontoret mener at dersom tingretten skal begynne å treffe 

tvangsvedtak som statens forlengete arm, vil dette bidra til at tilliten til domstolene blir 

svekket.  

 

I dag sikres alle barnevernssaker toinstansbehandling dvs. at fylkesnemndas vedtak alltid vil bli 

behandlet av tingretten dersom saken ankes. Noen saker behandles også av lagmannsretten og 

av Høyesterett. Slik lovforslaget nå står, vil tingretten behandle alle barnevernssaker, mens det 

er ikke alle saker som vil bli gjenstand for behandling av lagmannsretten. At alle 

barnevernssakene ikke sikres toinstansbehandling, mener kommuneadvokatkontoret er 

bekymringsverdig på prinsipielt grunnlag.  

 

Kommuneadvokatkontoret mener videre at alle dommere som skal utnevnes, bør utnevnes 

etter samme regler. Kommuneadvokatkontoret er derfor kritisk til at fylkesnemndslederne 

automatisk skal bli utnevnt til dommere. Dette også på bakgrunn av at dette vil være dommere 

som også kan behandle andre av tingrettens saker enn barnesakene. Kommuneadvokatkontoret 

er ikke bekymret for at kompetansen som ligger i nemnda vil gå tapt om sakene overføres til 
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tingretten. Kommuneadvokatkontoret legger til grunn at fylkesnemndslederne vil kunne 

konkurrere seg inn i dommerstillinger på ordinære vilkår. I tillegg har dommere allerede i dag 

god kompetanse om barnesakene da ca. 25 % av alle sivile saker i tingretten gjelder barn.  

 

Slik utvalgets flertall legger opp til, skal barnesakene i første instans kun kunne behandles av 

de tingrettsdommerne som har gjennomgått obligatorisk opplæring. Kommuneadvokatkontoret 

mener dommere som skal behandle barnesaker, bør ha kunnskap og innsikt i disse sakene. 

Kommuneadvokatkontorets erfaring at dette har tingrettsdommerne allerede i dag. Det er 

imidlertid viktig at tilfeldighetsprinsippet fortsatt skal være hovedregelen når det gjelder 

saksfordeling i tingretten og ikke om tingrettsdommeren har fullført obligatorisk opplæring 

innen barnesaker. Med utvalgets forslag, er det en fare for at det blir to typer dommere i 

tingretten. Dette mener kommuneadvokatkontoret er svært uheldig. 

Kommuneadvokatkontoret mener videre at barnesakene er viktige, men kan ikke se at de står i 

en slik særstilling i forhold til andre saker tingretten også har til behandling som krever ekstra 

kompetanse. Kommuneadvokatkontoret kan videre ikke se at det er problematisert av utvalget 

når det gjelder hvem som skal ha kompetanse til å behandle barnesakene i lagmannsretten.  

 

Kommuneadvokatkontoret er skeptisk til at vernetingsreglene blir annerledes for 

barnevernssakene enn for de øvrige sakene tingretten har til behandling, slik 

Særdomstolsutvalget legger opp til. Utvalget mener at utvalgte domstoler skal behandle saker 

knyttet til barn uten å gå nærmere inn på hvilke domstoler og hvor mange dette kan dreie seg 

om. Kommuneadvokatkontorets erfaring med spesielt barnevernssakene, er at de private parter 

i disse sakene kan ha utfordringer med lang reisevei til den instans som skal behandle saken de 

er part i. Dette både praktisk og økonomisk. Det bør derfor legges opp til at de private parter 

skal ha gode muligheter for å kunne følge opp saker av stor viktighet for dem i og med at barn 

er involvert. Ut fra pedagogiske hensyn er det også uheldig at Særdomstolsutvalget legger opp 

til to typer vernetingsbestemmelser.  
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen foreslår at kommunen fremmer de synspunkter i høringsbrevet til departementet 

som fremkommer av kommuneadvokatens juridiske vurdering ovenfor.  

 

Slik sitasjonen er nå, ligger det an til at flere kommuner inkludert Ringerike kommune, vil 

sende et felles høringsbrev i saken.  

 

Link til departementets høringsnotat: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--nou-

2017-8-sardomstoler-pa-nye-omrader/id2554353/ 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.10.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

saksbehandler: Lena Fagervold 
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Arkivsaksnr.: 17/3663-1   Arkiv: 033 &15  

 

Valg til boligstiftelsen for perioden 2017- 2021  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/17 Valgnemnda 24.10.2017 

129/17 Kommunestyret 02.11.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Boligstiftelsens medlemmer konstituerer seg selv på første møte i 2018, og de nye 

representantene er valgt for perioden 01.01.2018 - 31.12.2021 

 

Navn Parti Personlig vara Parti Periode 

Ole Johan Andersen Frp Axel Sjøberg SV 2015-2019 

Arne Morgan Dølerud AP Terje Dahl Krf 2015-2019 

Elsa Lill Strande H Bjørn Hamborg H 2015-2019 

 Gjermund R. Brekke  AP   Iren Rannekleiv.  AP 2018-2021 

 Erna Skaugerud AP Anette Coucheron V 2018-2021 

 

Det skal velges 2 medlemmer og 2 varamedlemmer til boligstiftelsen. 

Hvert av medlemmene skal ha personlig vara. 

 

Som medlem velges: 

1) Gjermund Riise Brekke  

2) Erna Skaugerud 

 

Som personlig vara velges: 

1) Iren Rannekleiv som personlig vara for Germund R. Brekke.  

2) Bjørn Hamborg som personlig vara for Elsa Lill Strande. 

 

 

  

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike Boligstiftelse ble formelt opprettet i Ringerike rådhus den 24.11.97 av representanter 

fra Ringerike kommune. Stiftelsen har drevet sin virksomhet fra 05.02.70. Ringerike 

Boligstiftelse er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens hovedformål er å skaffe boliger for 
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tidsbegrenset utleie uten eget økonomisk formål, og opererer ikke som forretningsdrivende 

boligstiftelse på det ordinære boligmarkedet.  

 

I stiftelsens § 5 står det om styret følgende; 

Stiftelsen ledes av et styre på inntil 5 medlemmer med like mange varamedlemmer.  

4 medlemmer oppnevnes av kommunen, hvorav 3 medlemmer med varamedlemmer av 

formannskapet og 1 medlem med varamedlem fra humanitært hovedstyre.  

Ringerike Eldreråd velger blant leietakerne i representant med vararepresentant.  

Ved valg av styre skal det tas hensyn til lik kjønnsfordeling.  

Styret velger selv leder og nestleder.  

Styremedlemmer tjenestegjør i 4 år. Ved første oppnevnelse etter vedtektsendring tjenestegjør 

2 styremedlemmer i 2 år, slik at ikke hele styret blir skiftet ut samtidig. Styret avgjør selv 

hvilke medlemmer som skal tre ut etter 2 år. Styret kan treffe vedtak når minst 3 medlemmer er 

tilstede og minst 3 er enig i vedtaket. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Følgende har fullført sin 4 årsperiode 

 

Medlem 

Gjermund Riise Brekke (styreleder) 

Erna Skaugerud (styremedlem) 

 

Personlig varamedlem 

Iren Rannekleiv (for Gjermund Riise Brekke) 

Kari Stran Hjerpeseth (for Elsa Lill Strande) 

 

 

Økonomiske forhold 

Boligstiftelsens representanter benytter kommunens godtgjøringsreglement 

 
 

 Ringerike kommune, 11.09.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Jan Hatten 
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Arkivsaksnr.: 17/3597-1   Arkiv: 033 &15  

 

17.mai komite 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/17 Valgnemnda 24.10.2017 

130/17 Kommunestyret 02.11.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Som medlemmer av 17.mai komiteen 2018 velges 

 

1. John A. Bakken Ett år igjen av valgperioden 

2. Parviz Salami  Ett år igjen av valgperioden 

3. Tom Ragnar Berg  Velges for 2 år 2018 og 2019  

4. Anne Bjørg Loktu  Velges for 2 år 2018 og 2019 

5. Eli Johanne Ruud   Velges for 2 år 2018 og 2019 

6. Viera Rozmara-Frydenlund Velges for 2 år 2018 og 2019 

7. ____________ Velges for 2 år 2018 og 2019 

 

 

2.  17.mai komiteen reduserer fra 9 til 6 medlemmer som samtlige er folkevalgte. 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

17. mai komiteen 2017 bestod av 9 medlemmer.  

En komunalt ansatt som har vært leder, 7 folkevalgte, en tidligere folkevalgt. 

 

Erfaring viser at det ikke er nødvendig med 9 medlemmer da det ikke er oppgaver nok til alle 

på selve dagen. Det foreslås derfor å reduseres komiteen til 7 medlemmer, hvor samtlige er 

folkevalgte, inklusive leder. 

 

Det bør gis administrativ støtte fra administrasjon slik at dokumentasjon og referater blir lagt 

inn i ESA for å gjøre arbeidet for kommende komiteer enklere.  

 

 

 

 

Beskrivelse av saken 
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17.mai er et viktig kulturarrangement i Ringerike kommune. Gode rammer og planer er viktig 

for å gjennomføre et godt 17.mai-arrangementet.  

 

Det foreligger gode erfaringsdokumenter fra tidligere arrangementer som gir et godt 

utgangspunkt for gjennomføring. Evalueringen som er gjort etter forrige arrangement gir gode 

råd som neste komitee bør ta med i videre arbeid. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Følgende medlemmer trer ut av komiteen etter 2 åri 17.mai komiteen 

 Eldbjørg Ramsrud 

 Eli Johanne Ruud 

 Anette Coucheron  

 Viera Rozmara-Frydenlund  

 Tom Ragnar Berg  

 Roar Olsen  

 

Økonomiske forhold 

Kulturavdelingen har i dag et budsjettet på kr 100.000,- som skal fordeles på 17.mai og 1.mai 

arrangementene, herav går omtrentlig ¾ går til 17. mai. De siste årene har det vært økte 

kostnader i forbindelse 17.mai-arrangementet. Lyd og transport er de største kostnadene.  

 

Evalueringsrapporten fra 17.mai arrangementet 2017 finnes i sak 17/2292-1 

 

I tillegg til den tekniske og praktiske gjennomføringen kommer godtgjørelse til de folkevalgt 

iht kommunens godtgjøringsreglement. Dette er ikke inkludert i dette budsjettet, men belastes 

politisk under folkevalgte felles. 

 

 
Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener det er viktig at det så tidlig som mulig etableres en 17. mai-komite med nye 

medlemmer og at denne tar utgangspunkt i de erfaringer og planer som foreligger.  

 

 

 Ringerike kommune, 13.9.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Jan Hatten 
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Arkivsaksnr.: 17/4270-1   Arkiv: 033  

 

Møteplan for 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

131/17 Kommunestyret 02.11.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Møteplan for 2018 vedtas. 

 

  

 

 

 

 

Vedlegg 

Forslag til møteplan for 2018. 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00 / Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Buskerud fylkeskommune  

Postboks 3563 

 

3007 DRAMMEN 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/3882-8 32194/17 Q13 &38  22.09.2017 

 

Høring - Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021 

 

Uttalelsene fra Ringerike kommune til høringsutkast - Handlingsprogram for samferdsel 

2018-2021 

Bakgrunn 
Forslag til Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021 er nå på høring med frist for uttalelsene 

22.9.2017. Det er tidligere gitt innspill til Handlingsprogram for samferdsel (da kalt 

Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtrafikk 2018-2021) fra Ringerike kommune. 

Dette var en forhåndshøring før dokumentet forelå. Ringerike kommunes innspill til 

forhåndshøringen ble vedtatt i Kommunestyret 29.9.2016.  

 

Innledning 
Ringerike kommune viser til brev fra Buskerud fylkeskommunen datert 15.5.2017 i forbindelse 

med høring av Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021. På bakgrunn av dette ønsker 

Ringerike kommune å komme med uttalelser til høringsutkastet. Uttalelsene til høringsutkastet 

gjenspeiler det politiske vedtatte innspillet til forhåndshøringen, fra kommunestyret 29.09.16. 

Tiltakene i Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021 skal ta utgangspunkt i mål og 

strategier i Areal- og transportplan for Buskerud, Kollektivtransportplan for Buskerud, 

aktualisert Fylkesvegstrategi 2014-2023 og strategi for trafikksikkerhet. Fylkeskommunen 

legges stor vekt på trafikksikkerhet og tilrettelegging for sykkel, gange og kollektiv i disse 

dokumentene.   

Hovedmål og delmål i Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021 er hovedsakelig i tråd med 

tidligere politiske innspill og vedtak.  

Fylkeskommunen ber om at det i denne innspillsrunden legges vekt på overordnede strategier, 

mål, satsingsområder og utvalgskriterier, da disse prioriteringene utgjør grunnlaget for de 

foreslåtte tiltakene.  

Planer for samferdsel i Hønefoss og Ringerike 
Fylkeskommunen påpeker i Hp at Ringeriksbanen vil åpne nye muligheter for utvikling av 

Ringeriksregionen. Det forventes vekst i regionen og presset på infrastrukturen kan øke kraftig. 

Fylkeskommunen nevner også KVU (konseptvalgutredning) for Hønefoss, en fremtidig 

Ringerikespakke, oppstart av regional plan for Ringerike og områderegulering for Hønefoss. 

Disse elementene vil i stor grad bidra til å etablere løsninger for samferdsel i Ringerike. Det er 

dog ikke på nåværende tidspunkt mulig å forutsi forandringene i samferdselsmønsteret i 

regionen. Dette må tas hensyn til i planlegging, men bør heller ikke sette alle prosesser på vent. 



 

 

2 

Prosessen med KVU for Hønefoss som grunnlag for en Ringerikspakke, som er planlagt å 

finansiere de store samferdselsutfordringene i Ringerike, drar ut i tid og behovene og manglene 

i forhold til å nærme seg hovedmålene om fremkommelighet og trafikksikkerhet i 

fylkesvegstrategien er store. I innspill til Hp 2018-2021 beskrives det tiltak som kan forbedre 

fremkommelighet og trafikksikkerhet i kommunen, og flere av disse tiltakene kan ikke la seg 

vente på av en Ringerikepakke. Heller ikke alle tiltakene det er behov for vil omfattes og 

finansieres av Ringerikspakken.  

Fordeling av fylkeskommunale midler 
I innspill til forhåndshøring til Hp 2018-2021 fra Ringerike kommune vises det til en 

skeivfordeling av midler, hvor Ringerike i mange år har fått betydelig lavere sum midler enn 

andre kommuner. I Ringerike kommunes innspill til Handlingsprogram for fylkesveger 2014-

2017 ble det også vist til en omfattende skeivfordeling av investeringsmidler der Ringerike 

kommune fikk kun 22,5 millioner av 976,5 millioner, mens Drammen ble tildelt 316 millioner 

og de andre kommunene utenom Ringerike fikk 643 millioner. Denne skeivfordelingen gjør seg 

synlig også i høringsutkastet til Hp for 2018-2021 i en oversikt over midler til økonomiske 

bindinger. De økonomiske bindingene er sluttføring av påbegynte prosjekter i 

handlingsprogramperioden 2014-2017, og vedtak om midler til Buskerudbypakke 2. Av 347,5 

millioner i økonomiske bindinger er 342 millioner bundet til Drammen og Buskerudbyen og kun 

5 millioner til Ringerike.  Ser man samlet på investeringstiltak får Ringerike kommune tildelt 

75,9 millioner av 982,7 millioner i Hp 2018-2021. Buskerudbyen og tiltak i Drammen og Lier 

som er knyttet til Buskerudbyen får til sammen 500 millioner i Hp 2018-2021. Dette er en 

fortsettelse av en omfattende skeivfordeling av fylkeskommunale midler.   

 

I Oppdragsbrevet til Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss fra Samferdselsdepartement står 

det at «en realisering av prosjektene innebærer svært store statlige investeringer. 

Samferdselsdepartementet forventer at lokale myndigheter bygger opp under disse 

investeringene gjennom aktuelle virkemidler på sine ansvarsområder. Det er derfor viktig at 

transportetatene og lokale myndigheter i samarbeid legger til rette for at nytten av prosjektene 

blir best mulig». Dette bør gjenspeiles i handlingsprogram for samferdsel 2018-2021. 

 

Innspill fra Ringerike kommune til forhåndshøring  
Som tidligere nevnt så sendte Ringerike kommune inn innspill til forhåndshøring av Hp 2018-

2021. Innspillet ble vedtatt i Kommunestyret 29.9.2917. Det var fordelt i en beskrivelse av 

samferdselsutfordringer i kommunen/kommuneregionen og en tiltaksliste. Kommunen ønsker 

her igjen å vise til innspillet for å understreke omfattende behov og speile hvor mange tiltak 

som ikke vil få midler i Hp 2018-2021.   

Samferdselsutfordringer i kommunen/kommuneregionen 
a) Nytt trafikkbilde for fylkesveier ved realisering av ny E16 og Ringerikesbane. 

I forbindelse med ny E16 og Ringerikesbanen vil det være behov for midler til et funksjonelt og 

effektivt fylkesveinett.  Byggestart er tenkt i 2019 og dermed innenfor denne perioden. God 

tilkobling til ny samferdsel er vesentlig når så store endringer kommer i regionen. Et nytt 

trafikkbilde vil kunne lede til store behov for utbedringer av fylkesveinettet. Tiltak i tabellen 

knyttet til fv. 35 og 158 er eksempel på tiltak hvor valg av løsninger vil avhenge av hvordan 

trafikkbildet ser ut etter bygginga v ny E16 og Ringeriksbane. Intercitystasjon er tenkt der hvor 

dagens stasjon er nå. Det vil si at knutepunktet for kollektivt forflyttes. I stedet for 

pendlerbusser mot Oslo vil bussene gå mot I C - stasjonen. Trafikken som normalt kommer inn 

til byen via Hvervenmoen vil forflyttes avhengig av plassering av kryssløsninger.  
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b) Trafikksikkerhet 

Det er i dag stor trafikkbelastning på fv. 35 gjennom Hønefoss. Hønefoss er etter Sandefjord 

det 

byområdet i Region sør som har flest drepte og hardt skadde per 1000 innbygger og den mest 

belastede strekningen er fv. 35 gjennom Hønefoss, Gummikryssett- Hvervenkastet ( Se KVU 

Hønefoss)På denne strekningen er det kritisk behov for bedre løsninger, spesielt for syklister og 

gående, og for kollektivtrafikken. 

 

c) Ringerikespakken 

Arbeidet med bypakke/ bymiljøavtale blir en del av oppfølgingen av den regionale planen for 

Ringeriksregionen. Den regionale planen vil blant annet munne ut i en tiltaksliste som 

videreføres i en bypakke. For å løse transportsystemet i Ringeriksregionen vil det bli nødvendig 

å gjøre tiltak i 

vegnettet, tilrettelegge infrastruktur for buss, bygge et gang- og sykkelvegnett osv. Flere av 

disse tiltakene vil være så omfattende at de ikke vil la seg finansiere over fylkeskommunalt og 

kommunale budsjett. Det haster med en helhetlig ATP strategi i regionen. Områderegulering 

som skal startes opp vil påvirke fylkesveier, det må tas høyde for det i planen slik at dette kan 

gjennomføres når planleggingen er ferdig. 

 

d) Prioritering av Ringeriksregionen 

Ringerike kommune har tidligere fått betydelig lavere sum midler enn andre kommuner i 

Buskerud. Hvis Ringerike kommune skal klare å nå målene i fylkesvegstrategien så er det totalt 

avhengig av større summer til Ringerike. Det er stort etterslep på å ta igjen forfallet på 

fylkesveier og det er omfattende mangler på framkommelighet og sikkerhet for gående og 

syklende. 

 

e) Kollektivt 

Kollektivtilbud må samordnes på tvers av fylkesgrenser.  Flybussen i retning Gardermoen og 

via Jevnaker er et viktig tilbud langs det som regnes som ring 4 rundt Oslo. Det er viktig for å 

avlaste trafikken på E16 retning Sandvika som skal igjennom betydelig oppgradering. 
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Tiltaksliste 
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Målsetninger i handlingsprogram for samferdsel 2018-2021 
Delmål i Hp 2018-2021 handler blant annet om at veksten i personbiltrafikk i byområder og 

tettsteder skal tas av sykkel, gange og kollektivtrafikk, og delmål om halvering av antall drepte 

og hardt skadde innen 2023.  Hønefoss er det byområdet i Buskerud som er minst tilrettelagt 

for sykling og det mangler flere viktige linker inn til ulike deler av byen som kan bidra til å øke 

sykkelandelen i Hønefoss og i hele Ringerike. Lite ressurser er brukt på infrastruktur for myke 

trafikanter langs fylkesveier i Ringerike og i Hønefoss, og potensialet for å øke sykkelandelen 

er stor. Som påpekt i innspill til Hp så er Hønefoss etter Sandefjord det byområdet i Region sør 

som har flest drepte og hardt skadde per 1000 innbygger. Den mest belastede strekningen er fv. 

35 gjennom Hønefoss (KVU Hønefoss). På denne strekningen er det et kritisk behov for bedre 

løsninger for syklister og gående.  

 

Tiltak som foreslås innarbeidet i Handlingsprogram for samferdsel 2018-

2021 
I tillegg til å vise til de tiltak på den politisk vedtatte tiltakslisten som ikke har fått midler i Hp 

2018-2021, løftes det her frem to tiltak som er politisk prioritert og som foreslås lagt til i Hp 

2018-2021. De to tiltakene er: 

  

1. Regulering og gjennomføring av gang- og sykkelvei langs fv. 241 Hadelandveien fra 

Putten til avkjøring til fv. 156 Åsaveien.  

2. «Sykehusbakken» i Osloveien, fv. 35, utbedring av gang- og sykkelvei. 

 

Gang- og sykkelvei fra Putten til avkjøring til fv. 156 er vedtatt som nummer 1 i 

prioriteringslisten av gang- og sykkelveier i Hønefoss og nærområdene, vedtatt i Hovedutvalget 

for miljø- og areal 8.6.2015 (se vedlegg). «Sykehusbakken» er beskrevet som det mest kritiske 

punktet langs det manglende sykkelvegnettet på fv. 35 i Hønefoss sentrum i kommunens 

innspill til Hp 2018-2021, vedtatt 29.9.2016.  

  

Satsingsområder og utvalgskriterier i Handlingsprogram 

for samferdsel 2018-2021 
Til gang- og sykkelveiinvesteringer utenfor Buskerudpakke 2-området er satsingsområdene i 

Hp 2018-2021:  
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 i og mellom byområder og tettsteder med over 5000 innbyggere og med mindre enn 10 

km avstand i mellom.   

 Skoleveg 

Med bakgrunn i satsingsområdene har fylkeskommunen valgt å prioritere gang- og 

sykkelveitiltak hovedsakelig basert på utvalgskriteriene trafikksikkerhet, sykkelpotensiale og 

missing links i sykkelvegnettet. Flere kriterier som listes opp i forhold til delmål om sykkel og 

gange er; nærhet til knutepunkt/målpunkt, ÅDT, fartsgrenser, missing links (også mellom GS 

og holdeplass), sykkelby/bygd. 

Tiltak på fv. 241 Hadelandsveien 
På bakgrunn av satsingsområder og utvalgskriterier beskrevet ovenfor og basert på politiske 

prioriteringer foreslås det at det settes av midler i Hp 2018-2021 til regulering og opparbeidelse 

av gang- og sykkelvei på fv. 241 Hadelandsveien fra Putten til avkjøring mot fv. 156 mot Åsa. 

Når strekningen er regulert er det mulig for fylkeskommunen å søke statlig støtte til sykkeltiltak 

til gjennomføring av gang- og sykkelveien. Denne strekningen er en viktig missing link med stor 

sykkelpotensiale og som har store utfordringer knyttet trafikksikkerhet. Sannsynligheten er 

også liten for at trafikksituasjonen og behovene på denne strekningen vil endre seg i større grad 

når ny E16 og Ringeriksbanen er ferdigstilt. Strekningen kan ved opparbeidelse bidra til å øke 

sykkelandelen i Ringerike. Fv. 241 er skolevei for elever bosatt i Åsa som går på Vang skole i 

Haugsbygd. I tillegg knytter denne strekningen boligområdet Haugsbygd til Hvervenmoen i 

Hønefoss, hvor de to største arbeidsplassene i Ringerike ligger, Ringerike sykehus og 

Kartverket. Den vil også gi innbyggerne i Haugsbygd trygg sykkelvei til holdeplass for pendling 

med buss til Oslo frem til den dag Ringeriksbanen er på plass. Strekningen fra Haugsbygd til 

Hønenkrysset er på ca. 4,5 km. Strekningen videre til Hvervenmoen er ca. 2 km.  Det vil være 

fult mulig å pendle denne strekningen med vanlig sykkel, og med el sykkel vil det være aktuelt 

for enda flere. Til informasjon så skal kommunestyret i Ringerike i løpet av høsten ta stilling til 

en prøveordning hvor privat personer kan få økonomisk støtte til innkjøp av el sykkel.   

 

Opparbeidelse av strekningen Vestern-Nedre Klekken, samt den manglende linken mellom på 

fv. 241 vil gi sammenhengende sykkelvei fra Hønefoss til Haugsbygd, og hvis man ønsker 

videre til Ringkollen med skianlegg og marka, fra Haugsbygd videre til Hønenkrysset og 

mulighet for videre transport på gang- og sykkelvei helt til Helgelandsmoen, med badeanlegg 

og friluftsområder. Det vil åpne opp for jobbpendling på sykkel til arbeidsplassene på 

Hvervenmoen og bussen til Oslo.   

 

 «Sykehusbakken» i Osloveien, Fv. 35, utbedring av gang- 

og sykkelvei 
I tiltakslisten som er en del av Ringerike kommune innspill til Hp 2018-2021 ble det spilt inn 

flere tiltak langs fv. 35 gjennom Hønefoss sentrum. En strekning på ca. 200 meter fra svingen i 

Arnegårdsbakken opp langs fv. 35 mot Hvervenmoen/Hvervenkastet anses av kommunen som 

den mest kritiske langs denne strekningen i forhold til trafikksikkerhet og fremkommelighet. 

Det er et smalt fortau, ca. 1, 80 meter brett, i en skarp sving som skaper dårlig sikt. Det er 

ingen sikring mot bilvei hvor fartsgrensen er på 60 km/h og med høy ÅDT. Ved et sammenstøt 

mellom syklister eller syklister og gående er det stor risiko for å falle ut i veien da det er en høy 

mur på andre siden av fortauet. Dette er en strekning hvor mange myke trafikanter ferdes. Det 
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er skolevei og den knytter sentrum sammen med Hvervenmoen hvor Ringerike sykehus og 

Kartverket ligger, som er de to største arbeidsplassene i Ringerike. Dette er et tiltak som ikke 

kan vente på kommende planer da risikoen for alvorlige ulykker må anses som stor.    

Kommentarer til foreslått tiltak - gang- og sykkelvei , Vestern-Nedre 

Klekken fv. 163 
Det er foreslått et investeringstiltak bestående av gang- og sykkelvei langs fv. 163 mellom 

Vestern og Nedre Klekken. Dette er positivt og det er et viktig tiltak som vil kunne gi et av 

kommunens prioriterte tettsteder en økt andel gående og syklende. Gang- og sykkelveien bør 

knyttes til eksisterende gang- og sykkelvei i Øvre Klekkenvei på en enhetlig og trafikksikker 

måte, da dette er skolevei for elever bosatt i Nedre Klekken. 

 

Oppsummering 
Det beskrives en skeivfordeling av fylkeskommunale midler i Hp for 2018-2021 som resulterer i 

lite midler til Ringerike kommune. Denne skeivfordelingen spores også tilbake til tidligere Hp 

2014-2017.  

To tiltak foreslås innarbeidet i Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021. De to tiltakene er 

politisk prioritert og passer til handlingsprogrammets satsingsområder og utvalgskriterier.  

Tiltakene er: 

1. Regulering og gjennomføring av gang- og sykkelvei langs fv. 241 Hadelandveien fra 

Putten til avkjøring til fv. 156 Åsaveien.  

2. «Sykehusbakken» i Osloveien, fv. 35, utbedring av gang- og sykkelvei. 

 

I høringsutkast til Hp 2018-2021 har fylkeskommunen lagt inn gang- og sykkelvei fra Vestern-

Nedre Klekken. Dette er positivt, men viktigheten av at gang- og sykkelveien knyttes til 

eksisterende gang- og sykkelvei i Øvre Klekkenvei på en enhetlig og trafikksikker måte 

understrekes. 

 

Med hilsen 

 

Linda Engstrøm og Ole Einar Gulbrandsen 

 

Rådgiver 

ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Kopi: 

 

Vedlegg: 

Prioriteringsliste vedtak HMA 

Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021 

Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021 
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MØTEPROTOKOLL 
NR 6 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
 

Møtested: Formannskapssalen   

Møtedato: 08.06.2015 Tid: 16:00 – 19.30 

 

Innkalte: 
Funksjon                Navn  

Leder Arne Broberg   

Nestleder Alf Henry Meier   

Medlem Steinar Larsen   

Medlem Maria Nancy Amundsen   

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Medlem Mari Johnsen Viksengen   

Medlem Ole-Gunnar Øhren   

Medlem Viggo Emil Elstad   

Medlem Magnus Bratli Holte   

Barnas representant: Geir Svingheim 

 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Fung. kommunalsjef Asle Aker. Dessuten møtte Heidi Skagnæs fra 

miljø- og arealforvatning. 

 

  

Behandlede saker:  Fra og med sak 38/15 

til og med sak  46/15 

Sak 47/15 – delegasjonssaker 

Sak 48/15 – refererte journalposter 

Sak 45/15 ble behandlet før sak 40/15 

 

Eventuelt, se side 3 

 

 

Møteprotokollen godkjennes: 

 

 

Arne Broberg (sign)   Alf Meier (sign)  Viggo Elstad (sign) 

 

   

 

Møtesekretær: 

 

Ingebjørg Flatin/Mona B. Ildjarnstad 
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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

47/15 15/5025   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning den 08.06.2015.  

 

48/15 15/5057   

 Delegerte vedtak - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning den 

08.06.2015.  

 

38/15 15/2125   

 Deling av eiendom - fradeling av boligtomt Gnr/bnr 248/1 - Pjåkerud 

 

39/15 15/2765   

 Deling av eiendom - gnr/bnr 80/13 Stranden  

 

40/15 15/4078   

 Nytt adressenavn -  Øya ved Elsrud  

 

41/15 14/1391   

 Bruksendring til fra enebolig til 2-mannsbolig Gnr/bnr. 318/271 - Thornes  

gt. 8 

 

42/15 14/2704   

 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - 1. gangsbehandling  

 

43/15 14/883   

 Detaljregulering 396 for Søndre Kirkemoen - 1. gangsbehandling  

 

44/15 15/4507   

 Selvkost og gebyrer innenfor plan, byggesak og oppmåling – liten justering 

fom. 01.07.15 (rabatt ved mange enheter) 

 

45/15 14/311   

 Rammetillatelse for boligkompleks Gnr. 318/442,444,427 - Brutorget 

 

46/15 14/1751   

 KLAGE PÅ PÅLEGG OM NYTT AVLØPSANLEGG GNR. 177/20  - 

STRØMSODDVEIEN 353 
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Eventuelt  

 

Viggo Elstad (Frp) sender spørsmål til administrasjonen vedr. 100 meters sonen.  

 

Ole-Gunnar Øhren (V): Spørsmål til rådmannen som ønskes besvart i neste HMA 

møte: 

  

«Er utviklingen på Hvervenmoen i tråd med Reguleringsbestemmelsenes § 1 om handel med 

plasskrevende varer, brune- og hvitevarer vedtatt av Formannskapet 19.08.2014, sak 141/14 

og vedtatt av Kommunestyret 28.08.14, sak 108/14? 

Av Ringerikes Blad 08.06.15, ser vi at kjeder som Europris og Biltema er i ferd med å flytte 

til Hvervenmoen. 

  

Legger ved Reguleringsbestemmelsenes § 1» 
  

 

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

 

 

47/15   

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning den 08.06.2015.  

 

Vedtak: 

 

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL 

 
10461/15 Fylkesmannen i Buskerud 

Oppfylling - brev fra Fylkesmannen i Buskerud Gnr/bnr 280/1 - Rognerud 

gård 

 

11310/15 Boligpartner AS 

Detaljreguleringsplan for Furuholtet 2 i Ringerike kommune  

 

7150/15 Melding om delegert vedtak – 313 Byporten – mindre endring 

 

12773/15 Gnr. 318/445 - Hønefoss bru 5 A - Automatstasjon  

 

12216/15 Grusuttak gnr/bnr 52/1 og Ringerike vannverk Kilemoen Informasjon om 

status og videre prosesser 

 

UTDELT PÅ MØTE: 

15/3454 –            Vedtak i trafikkrådets møte 02.06.2015 – Status i plan for gang og 

sykkelvei. 

 

«Prioriteringsliste av gang- og sykkelveier i Hønefoss og nærområdene: 

1. Gummikrysset – Hvervenkastet 

2. Avkjøring Almemoen – Risesletta (E16) 

3. Vesterntangen – Haugsbygd (RV 163) 

4. Putten – Norderhov (241) 

5. Bærenga-Snyta (35) 
 

Behandling i Trafikkrådet 02.06.2015: 

 

Reidar Olsen fremmet følgende forslag som ble enstemmig vedtatt: 

 

«Prioritering av gang- og sykkelveger i Hønefoss og nærområdene 

Behandling i Trafikkrådet 2. juni 2015 
Kilder:  

Tilstandsvurdering av hovedsykkelvegnettet i Hønefoss Statens vegvesen Region sør (2013) 

Egne vurderinger 

Trafikkrådet har lagt til grunn at det er en prioritering blant strekninger med forbindelse inn 

mot Hønefoss sentrum. Jmfr nylig framlagt KVU for Hønefoss. 

 



  

Side 5 av 21 

Prioritering Strekning Trafikkforhold Tilrettelegging for syklende Mulig sykkeltrafikk 

1 Gummikrysset-
Hvervenkastet 

Veldig stor 
trafikk 

Med unntak av nedre del av 
Hønengaten, er det svært 
dårlig tilrettelagt for 
syklende. GS Rådhuset-
Dronning Åstas veg er svært 
uryddig med mange 
inn/utkjøringer. 
Fortauet på venstre side av 
«Sykehusbakken» er for 
fotgjengere.  

Stort potensiale for sykling 
pga av korte avstander 
mellom boliger og 
arbeidsplasser.  
Mange ønsker å sykle på tur 
spesielt utover Røyse, men 
stor terskel å komme seg ut 
av byen. 

2 Avkjøring 
Almemoen-
Risesletta (E16) 

Stor biltrafikk. 
Mye tungsport til 
industriområdet 
på Hensmoen. 
60 km 

GS slutter ved avkjøring til 
Almemoen. Herfra er det 
blandet trafikk fram til 
avkjøring mot Nymoen. 
Oppleves som svært utrygt 
å sykler langs denne vegen. 

Mange arbeidsplasser på 
Hensmoen gjør at denne 
strekningen har stort 
potensiale for økt 
sykkeltrafikk. Få tar sjansen 
på å sykle i dag. 

3 Vesterntangen-
HaugsbygdRv 163) 

Middels 
biltrafikk 

Fra Hønengaten til bunnen 
av Vesternbakken er det 40 
km med fartsdumper. 
Fortau på høyre side av 
Vesternbakken. Fungerer 
OK i sakte fart oppover, 
men nedkjøring er sikrest i 
veibanen hvis du ikke sykler 
veldig sakte. 
Bred skulder fra 
Vesternbakken til 
Fløytingen. OK oppover, 
men ulovlig å bruke 
nedover (du kjører på 
venstre side 

Stort potensiale både for 
arbeids- og fritidsreiser. El-
sykkel vil gjøre det veldig 
aktuelt for flere å bruke 
sykkel på denne strekningen. 

4 Putten- Norderhov 
(241) 

Stor biltrafikk Strekningen Klekken har 
god sykkelsti. Derfra og 
fram til Norderhov er det 
blandet trafikk med 
fartsgrense på 50 og 60 

Aktuelt å sykle til Botilrud og 
buss derfra til Oslo. Usikker 
på hvor mange dette er 
aktuelt for. Ellers 
arbeidsreiser til 
Hvervenkastet.  
Fritidssykling mot Åsa/Røyse 

5 Bærenga-Snyta 
(35) 

Stor biltrafikk Ingen tilrettelegging. Utgjør 
en missing link mellom 
Hønefoss og Ask 

Arbeidsreiser/fritidsreiser 
mellom Ask og Hønefoss. 
tursykling retning Holleia.» 

 
 

 

 

 

 

 

Behandling: 
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Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering: 

 

Oppfylling - brev fra Fylkesmannen i Buskerud Gnr/bnr 280/1 - Rognerud gård 

Detaljreguleringsplan for Furuholtet 2 i Ringerike kommune 

Melding om delegert vedtak – 313 Byporten – mindre endring. 

 

 

 

Gnr. 318/445 - Hønefoss bru 5 A – Automatstasjon 

Forslag fra Ole-Gunnar Øhren (V): 

 

«1: Midlertidig godkjenning for drift av automatstasjon på Tippen, punkt 6 i 

«Rammetillatelse» av 01.12.2014, endres til 01.07.2018 når midlertidig godkjenning for drift 

av vaskehallen utløper. Det må i god tid før godkjenningstiden utløper, innhentes eventuell 

ny godkjenning for drift samtidig av vaskehall og automatstasjon for tre år av gangen. 

 

2: Ringerike kommune er grunneier i området. Rådmannen bes å ta initiativ til et møte med 

andre grunneierne og Statens Vegvesen for å avklare hvilke planer man eventuelt har for 

byutviklingen når det gjelder dette sentrale arealet. Relevante planer må hensyntas i den nye 

kommuneplanens arealdel.» 

 

Forslag fra Arne Broberg (H):  

Saken tas til orientering. 

 
 

Punktvis avstemming: 

Punkt 1: Øhrens forslag fikk 2 stemmer og falt. Mindretallet besto av Øhren og Larsen 

(Uavh) 

Punkt 2: Øhrens forslag fikk 1 stemme (Øhren) og falt. 

 

Ved alternativ avstemming mellom Broberg’s og Øhren’s forslag, ble Brobergs forslag 

vedtatt mot 1 stemme (Øhren). 

 

 

Grusuttak gnr/bnr 52/1 og Ringerike vannverk Kilemoen Informasjon om status og 

videre prosesser 

Saken tas til orientering med følgende forslag fra Ole-Gunnar Øhren (V): «HMA ber  om en 

befaring i neste HMAmøte i området Kilemoen/Ringerike vannverk da med tanke på mulig 

foruruensningsproblematikk, klauseringsplan og nødvendige hensynssoner» 
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Status i plan for gang og sykkelvei.  

 

Vedtak i trafikkrådets møte 02.06.2015: 

 

Prioriteringsliste av gang- og sykkelveier i Hønefoss og nærområdene: 

1. Gummikrysset – Hvervenkastet 

2. Avkjøring Almemoen – Risesletta (E16) 

3. Vesterntangen – Haugsbygd (RV 163) 

4. Putten – Norderhov (241) 

5. Bærenga-Snyta (35) 
 

 

Forslag fra Viggo Elstad (Frp):Hvalskrysset – Austjord settes som nr 2. 

Forslag fra Steinar Larsen (Uavh): Putten – Norderhov settes som nr 1  

Forslag fra Elsa-Lill P. Strande (H): Almemoen – Risesletta (E16) settes som nr 1 

Forslag fra Alf Meier (Ap): Gummikrysset – Hvervenkastet – strykes jfr KVU 

 

 

Avstemming: 

 

Følgende prioriteringsliste ble vedtatt: 

 

Nr 1:  Putten – Norderhov (ses i sammenheng med opprustning av RV 241 og bygging av 

nytt 

          kryss Hønen) 

Nr 2: Almemoen – Risesletta (E16) 

Nr 3: Vesterntangen – Haugsbygd (RV 163) 

Nr 4: Bærenga – Snyta (RV35) 

Nr 5: Hvalsmokrysset – Austjord 

Nr 6: Gummikrysset – Hvervenkastet  (ses i sammenheng med KVU) 
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48/15   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning den 08.06.2015.  

 

Vedtak: 

 

Delegasjonssakene tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Delegasjonssakene tas til orientering. 
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38/15   

Deling av eiendom - fradeling av boligtomt Gnr/bnr 248/1 - Pjåkerud 

 

Vedtak: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vurderer det slik at den omsøkte 

delingen ikke er i vesentlig strid med de hensyn Jordloven skal ivareta. Det gis 

tillatelse til deling av omsøkt areal på ca. 1 900 m², jfr. jordlovens § 12. Det 

forutsettes at eventuelle rettigheter som ligger til gnr. 248/1 fortsatt skal tilhøre 

hovedbølet, og følger ikke med i delingen.  

2. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses 

fordelene ved å gi dispensasjon å være større enn ulempene, slik at det kan 

dispenseres.  

3. Hovedkomiteen for miljø- og areal er positive til søknaden om fradeling av tomt fra 

landbrukseiendommen gnr. 248/1 med formål boligbebyggelse, og gir dispensasjon 

fra kommuneplanens bestemmelser om bygge- og deleforbud og tillatelse til deling 

etter plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1 m  

4. Saken oversendes til rådmannen (v/ byggesaksavdelingen og oppmålingskontoret) for 

videre behandling. 

 

(Til orientering: Når HMA har fattet et vedtak i saken, vil rådmannen oversende sakspapirer 

til søker og samtidig orientere om klageadgang.) 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Steinar Larsen (Uavh):  

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vurderer det slik at den omsøkte 

delingen ikke er i vesentlig strid med de hensyn Jordloven skal ivareta. Det gis 

tillatelse til deling av omsøkt areal på ca. 1 900 m², jfr. jordlovens § 12. Det 

forutsettes at eventuelle rettigheter som ligger til gnr. 248/1 fortsatt skal tilhøre 

hovedbølet, og følger ikke med i delingen.  

2. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses 

fordelene ved å gi dispensasjon å være større enn ulempene, slik at det kan 

dispenseres.  

3. Hovedkomiteen for miljø- og areal er positive til søknaden om fradeling av tomt fra 

landbrukseiendommen gnr. 248/1 med formål boligbebyggelse, og gir dispensasjon 

fra kommuneplanens bestemmelser om bygge- og deleforbud og tillatelse til deling 

etter plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1 m  

4. Saken oversendes til rådmannen (v/ byggesaksavdelingen og oppmålingskontoret) for 

videre behandling. 

 



  

Side 10 av 21 

(Til orientering: Når HMA har fattet et vedtak i saken, vil rådmannen oversende sakspapirer 

til søker og samtidig orientere om klageadgang.) 

 

Avstemming:  

Ved alternativ avstemming mellom rådmannens og Larsens forslag, ble Larsens forslag 

vedtatt mot en stemme (Øhren (V) stemte imot). 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak bygge- og 

deleforbudet i kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 blir vesentlig tilsidesatt. Videre 

anses fordelene ved å gi dispensasjon ikke å være så mye større enn ulempene at 

dispensasjon bør innvilges. 

2. Søknaden om dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2 avslås med 

henvisning til kommuneplanbestemmelsenes § 2.1. 

3. Den omsøkte delingen er i strid med de hensyn Jordloven skal ivareta. 

4. Søknad om fradeling av tomt til boligformål på ca. 1 900 m² avslås, jf. plan- og 

bygningslovens § 20-1 m, jordlovens § 12. 
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Deling av eiendom - gnr/bnr 80/13 Stranden  

 

Vedtak: 

 

1. Det gjøres unntak fra plankravet i kommuneplanbestemmelsenes § 1.0.1 og gis 

tillatelse til deling av eiendommen gnr. 80/13 og et areal på ca. 6 900 m², jfr. plan- og 

bygningslovens §§ 20-1 m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4. 

2. Arealet er i kommuneplanen avsatt til byggeområde for offentlige bygninger, og dette 

vedtaket er ingen endring av formålet.  

3. Det må i samråd med søker avklares hvordan adkomst til gjenværende eiendom skal 

sikres. 

4. Rådmannen gis myndighet til å viderebehandle saken i tråd med dette vedtaket. 

5. I forbindelse med kommuneplanens arealdel er det ønske om at det også foretas en 

vurdering av hvorvidt dette området bør avsettes til annet formål eller om dagens 

arealbruksformål skal opprettholdes. 

 

Behandling: 

 

Utsettelsesforslag fra Magnus Bratli Holte (Sp):  

1. Saken utsettes. 

2. Vi ber om rådmannen innhenter en redegjørelse for planlagt etterbruk av området før 

hovedkomiteen (HMA) tar stilling til om det kan gis tillatelse til deling av 

eiendommen gnr. 80/13 og et areal på ca 6 900 m2 

3. Når redegjørelse foreligger vil HMA ta saken opp til behandling. 

 

Avstemming: 

Utsettelsesforslaget fikk en stemme og falt. (Bratli Holte) 

 

Forslag fra Ole-Gunnar Øhren (V):  

 

«Punkt 1: Som rådmannen 

 

Punkt 2: Som rådmannen 

Nytt punkt 3: Arealet på ca. 6,9 mål legges ut for salg på det åpne marked i tråd med 

kommunestyrets vedtak i sak 151/14 

Nytt punkt 4: Rådmannen lager en sak for kommunestyret om etterbruken av gjenværende 

areal, ca. 7,8 mål etter at salget av de 6,9 målene av gnr/bnr 80/13 er avgjort» 

 

Avstemming: 

Øhrens forslag fikk to stemmer og falt. Mindretallet besto av Øhren og Bratli Holte.    
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Forslag til vedtak: 

 

1. Det gjøres unntak fra plankravet i kommuneplanbestemmelsenes § 1.0.1 og gis 

tillatelse til deling av eiendommen gnr. 80/13 og et areal på ca. 6 900 m², jfr. plan- og 

bygningslovens §§ 20-1 m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4. 

2. Arealet er i kommuneplanen avsatt til byggeområde for offentlige bygninger, og dette 

vedtaket er ingen endring av formålet.  

3. Det må i samråd med søker avklares hvordan adkomst til gjenværende eiendom skal 

sikres. 

4. Rådmannen gis myndighet til å viderebehandle saken i tråd med dette vedtaket. 

5. I forbindelse med kommuneplanens arealdel er det ønske om at det også foretas en 

vurdering av hvorvidt dette området bør avsettes til annet formål eller om dagens 

arealbruksformål skal opprettholdes. 
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Nytt adressenavn -  Øya ved Elsrud  

 

Vedtak: 

 

Storøyveien 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak: 

 

Storøyveien 
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Bruksendring til fra enebolig til 2-mannsbolig Gnr/bnr. 318/271 - Thornes gt. 8 

 

Vedtak: 

 

Det vises til søknad om dispensasjon vedrørende bruksendring fra enebolig til 2-mannsbolig 

og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning er positiv til søknaden om dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt.1.  Fordelene ved å gi dispensasjon anses å 

være klart større enn ulempene. Det vektlegges at eksisterende bygningsmasse ikke 

utvides i særlig grad, og en slik fortetting anses derfor som positiv. Det er en overvekt 

av eneboliger i dette området, og det bør derfor kunne åpnes opp for en 2-mannsbolig 

til.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, godkjennes søknaden om dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsen § 1.1, pkt. 1. 

3. Viderebehandling av søknaden delegeres videre til rådmannen. 

4. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning mener at det bør vurderes å foreta en 

mindre reguleringsendring. Det bør da vurderes å regulere hele feltet BB20 til 2-

mannsboliger og eventuelt andre eneboligfelt innenfor reguleringsplanen. HMA 

ønsker å tilrettelegge for flere 2-mannsboliger på Løkka/Schjongstangen, da det bør 

etterstrebes fortetting i slike sentrumsnære strøk.  

5. Se orientering om klageadgang. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Arne Broberg (H): 

 

Det vises til søknad om dispensasjon vedrørende bruksendring fra enebolig til 2-mannsbolig 

og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning er positiv til søknaden om dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt.1.  Fordelene ved å gi dispensasjon anses å 

være klart større enn ulempene. Det vektlegges at eksisterende bygningsmasse ikke 

utvides i særlig grad, og en slik fortetting anses derfor som positiv. Det er en overvekt 

av eneboliger i dette området, og det bør derfor kunne åpnes opp for en 2-mannsbolig 

til.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, godkjennes søknaden om dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsen § 1.1, pkt. 1. 

3. Viderebehandling av søknaden delegeres videre til rådmannen. 

4. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning mener at det bør vurderes å foreta en 

mindre reguleringsendring. Det bør da vurderes å regulere hele feltet BB20 til 2-

mannsboliger og eventuelt andre eneboligfelt innenfor reguleringsplanen. HMA 

ønsker å tilrettelegge for flere 2-mannsboliger på Løkka/Schjongstangen, da det bør 

etterstrebes fortetting i slike sentrumsnære strøk.  

5. Se orientering om klageadgang. 
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Avstemming: 

Ved alternativ avstemming mellom rådmannen og Brobergs forslag ble Brobergs forslag 

vedtatt mot en stemme (Amundsen (Ap) stemte imot). 

 

Forslag til vedtak: 

 

Det vises til søknad om dispensasjon vedrørende bruksendring fra enebolig til 2-mannsbolig 

og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning er negativ til at det gis dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsen § 1.1, pkt. 1. Dispensasjonen kan føre til negativ presedens i 

området, og på den måten undergrave reguleringsplanens intensjon. Ulempene ved å 

gi dispensasjon anses å være større enn fordelene.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, avslås søknaden om dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt. 1. 

3. Se orientering om klageadgang. 
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400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane 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. 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane 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. 
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Detaljregulering 396 for Søndre Kirkemoen - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering 396 Søndre Kirkemoen 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 kan ikke reguleres inn fartsdempere i denne planen, men det bes om at det utarbeides 

egen sak om fartsdempere og nedsatt fartsgrense på Gamle Ådalsvei forbi 

reguleringsområdet.  

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering 396 Søndre Kirkemoen 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 kan ikke reguleres inn fartsdempere i denne planen, men det bes om at det utarbeides 

egen sak om fartsdempere og nedsatt fartsgrense på Gamle Ådalsvei forbi 

reguleringsområdet.  
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Selvkost og gebyrer innenfor plan, byggesak og oppmåling – liten justering fom. 

01.07.15 (rabatt ved mange enheter) 

 

Vedtak: 

 

1. De foreslåtte endringer tas inn i prisregulativet og skal tas i bruk fom. 01.07.2015. 

(Endringene får ingen tilbakevirkende kraft, men skal tas i bruk for saker som 

saksbehandles etter denne dato.) 

2. Rådmannen legger fram en ny sak som sier noe om utviklinga på selvkostfondet siden 

oppstarten i 2012 og gi anbefalinger omkring videreføring av selvkost på plan, 

byggesak og oppmåling. 

 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. De foreslåtte endringer tas inn i prisregulativet og skal tas i bruk fom. 01.07.2015. 

(Endringene får ingen tilbakevirkende kraft, men skal tas i bruk for saker som 

saksbehandles etter denne dato.) 

2. Rådmannen legger fram en ny sak som sier noe om utviklinga på selvkostfondet siden 

oppstarten i 2012 og gi anbefalinger omkring videreføring av selvkost på plan, 

byggesak og oppmåling. 
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Rammetillatelse for boligkompleks Gnr. 318/442,444,427 - Brutorget 

 

Vedtak: 

 

 

Rådmannen viser til søknad om rammetillatelse inkludert dispensasjoner fra SG arkitektur 

AS på vegne av tiltakshaver Tronrud eiendom AS, til merknader fra naboer, til søkers 

kommentar til merknadene og til rådmannens saksframlegg; 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner å kunne gi dispensasjon for 

endring av regulert fotavtrykk, dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2, pkt. 4 

angående høyde på bygg C og dispensasjon for overskridelse av formålsgrense 

vedrørende trapperom. Hensynet bak reguleringsbestemmelsene vurderes ikke å bli 

vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon anses som klart større enn 

ulempene.  

2. Søknad om dispensasjon fra regulert fotavtrykk, fra reguleringsbestemmelsenes § 2, 

pkt. 4 vedrørende høyde og overskridelse av formålsgrense godkjennes med hjemmel 

i plan- og bygningsloven § 19-2. 

3. På bakgrunn av pkt. 2, godkjennes søknad om rammetillatelse i prinsippet. 

4. I forbindelse med at bygg A nå ikke vil bli oppført, skal eksisterende lindetrær langs 

gangkulverten i området mot nordøst bevares. 

5. Viderebehandling av søknaden delegeres videre til rådmannen. 

6. Se orientering om klageadgang. 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen viser til søknad om rammetillatelse inkludert dispensasjoner fra SG arkitektur 

AS på vegne av tiltakshaver Tronrud eiendom AS, til merknader fra naboer, til søkers 

kommentar til merknadene og til rådmannens saksframlegg; 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner å kunne gi dispensasjon for 

endring av regulert fotavtrykk, dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2, pkt. 4 

angående høyde på bygg C og dispensasjon for overskridelse av formålsgrense 

vedrørende trapperom. Hensynet bak reguleringsbestemmelsene vurderes ikke å bli 

vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon anses som klart større enn 

ulempene.  

 

 

2. Søknad om dispensasjon fra regulert fotavtrykk, fra reguleringsbestemmelsenes § 2, 

pkt. 4 vedrørende høyde og overskridelse av formålsgrense godkjennes med hjemmel 

i plan- og bygningsloven § 19-2. 
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3. På bakgrunn av pkt. 2, godkjennes søknad om rammetillatelse i prinsippet. 

4. I forbindelse med at bygg A nå ikke vil bli oppført, skal eksisterende lindetrær langs 

gangkulverten i området mot nordøst bevares. 

5. Viderebehandling av søknaden delegeres videre til rådmannen. 

6. Se orientering om klageadgang. 
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KLAGE PÅ PÅLEGG OM NYTT AVLØPSANLEGG GNR. 177/20  - 

STRØMSODDVEIEN 353 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes for nærmere redegjørelse fra rådmannen. 

 

Behandling: 

 

Utsettelsesforslag fra Arne Broberg (H), som ble enstemmig vedtatt: 

 

«Saken utsettes for nærmere redegjørelse fra rådmannen». 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedkomiteen viser til kommunens pålegg om nytt anlegg, til klagen fra Christian Ellingsen 

og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen kan ikke se at det i klagen er framkommet opplysninger som tilsier at 

vedtaket om pålegg bør endres. 

2. Klagen tas ikke til følge.  Vedtaket 30.1.15 om pålegg opprettholdes, og eier av 

avløpsanlegg på gnr/bnr 177/20 må søke om ny godkjenning for anlegg som oppfyller 

dagens krav, og anmodning om ferdigattest for anlegget må sendes til kommunen 

innen 1.10.2016.  

3. Saken oversendes til fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/3882-5  Arkiv: Q13 &38  

 

Sak: 123/16 

 

Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Saksframlegget med vedlegg 1-4 vedtas oversendt som innspill til handlingsprogram for 

fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021. 

 

Ringeriksregionen har betydelig tungtransport på fylkesveinettet, særlig knyttet til 

tømmertransport. Ringerike kommune mener derfor at fylkesveinettet må oppgraderes og 

dimensjoneres for økt akseltrykk for å møte behovet til slike næringsinteresser 

 

Klassifiseringen av kommunens veier og fylkesveier, må henge sammen med klassifiseringen 

hos nabokommuner og nabofylker. 

 

Det skal tas hensyn til næringsutøvelse i klassifisering av veier. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Kommunestyret 29.09.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Forslagstillerne ble enige om at punktene kunne slås sammen og behandles under ett. 

Rådmannens forslag til vedtak, samt Aasen og Orebråtens forslag til tillegg i pkt 1 D, ble 

enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



Vår dato: 17.10.2017 
Vår referanse: 2017/5699 
Arkivnr.: 423.1 
Deres referanse: 11.09.2017 
 
Saksbehandler: Lene Stivi 
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E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no
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Ringerike kommune – Klage på vedtak om områderegulering for Kilemoen 
sanduttak 
 

VEDTAK 
 
Miljøpartiet De Grønne har ikke klagerett i saken. Fylkesmannen avviser derfor denne 
klagen, jf. forvaltningsloven § 28. Klageinstansens avvisningsvedtak kan påklages innen 
tre uker, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd og § 29 første ledd. Klageinstans i saken er 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Klagen sendes til Fylkesmannen. 
 
Klagene fra Mary Blikken Gravdahl og Norges Miljøvernforbund tas ikke til følge. 
Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunestyrets vedtak 6. april 2017 om 
områdereguleringsplan for Kilemoen sanduttak. Fylkesmannens vedtak er endelig og 
kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd. 
 
 
Fylkesmannen viser til oversendelse mottatt 21. september 2017. 
 
 
 
Sakens bakgrunn 
 
Ringerike kommunestyre vedtok reguleringsplan for Kilemoen sanduttak med bestemmelser 
6. april 2017. 
 
Reguleringsplanen tilrettelegger for uttak av sand- og grusmasser i eksisterende og fremtidig 
uttaksområde. Uttaket har en stipulert levetid på ca. 55 år med et årlig uttak på 330 000 tonn. 
 
Vedtaket ble påklaget av Mary Blikken Gravdahl, Miljøpartiet De Grønne v/Knut Arild 
Melbøe, og Norges Miljøvernforbund v/Kurt Oddekalv, i brev datert henholdsvis 6. april, 
23. mai og 22. mai 2017. 
 
Klagerne har blant annet anført at faren for klima- og miljøendringer som følge av sand- og 
grusuttaket ikke er utredet og analysert tilstrekkelig. Planområdet og uttaksdybden må 
reduseres. Hensynet til friluftslivet i området, samt barn og unges interesser, er ikke 
tilstrekkelig ivaretatt. Påvirkningen på det nærliggende grunnvannmagasinet er usikkert og 
ikke grundig nok vurdert i planarbeidet. Uttaksdybden, uttaksområdet og planens 
tidsperspektiv burde reduseres, blant annet av hensyn til sandfuruskogen.    
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Klagen ble behandlet 7. september 2017 av Ringerike kommunestyre som ikke fant grunnlag 
for å ta klagen til følge. 
 
Fylkesmannen har tatt saken opp til behandling i medhold av plan- og bygningsloven § 1-9 jf. 
delegasjonsfullmakt i rundskriv T-2/09 fra Miljøverndepartementet.  
 
 
Fylkesmannens merknader 
 
Klagerett og klagefrist 
Det er partene i en forvaltningssak eller andre med rettslig klageinteresse som har adgang til å 
påklage vedtak i saken, jf. forvaltningsloven § 28. Reguleringsplanen er i dette tilfellet 
påklaget av Mary Blikken Gravdahl, Miljøpartiet De Grønne og Norges Miljøvernforbund. 
Det er på det rene at ingen av klagerne er saksparter. Spørsmålet er dermed om de har 
klagerett ved å ha rettslig klageinteresse. Dette innebærer et krav om en viss tilknytning til 
saken. 
 
Gravdahl er opplyst å være en aktiv bruker av området. Fylkesmannen har ikke noe å utsette 
på kommunens vurdering om at hun må anses å ha tilstrekkelig tilknytning til å ha klagerett. 
Videre legger Fylkesmannen til grunn at Miljøvernforbundet har tilstrekkelig tilknytning til 
saken som en relevant interesseorganisasjon. Vilkåret om klageinteresse anses dermed oppfylt 
for disse to klagerne og de har adgang til å påklage vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. 
 
Når det gjelder Miljøpartiet De Grønne, er utgangspunktet at politiske partier ikke har 
tilstrekkelig tilknytning til enkeltsaker til å kunne ha rettslig klageinteresse. Det er en 
alminnelig forutsetning at politiske partier først og fremst skal fremme sine synspunkter og ha 
påvirkning gjennom ordinære politiske prosesser. Politiske partier er skal dessuten ta stilling 
til spørsmål innenfor en rekke ulike samfunnsområder. Det er derfor uheldig å gi klagerett i 
enkeltsaker. Fylkesmannen ser ikke grunn til å vurdere Miljøpartiet De Grønne noe 
annerledes. Partiet har på denne bakgrunn ikke klagerett i saken, og klagen fra Miljøpartiet De 
Grønne må dermed avvises.  
 
Kommunen har lagt til grunn at klagene er fremsatt innen klagefristen etter forvaltningsloven 
§ 29. Fylkesmannen har ikke noe å utsette på dette. 
  
Fylkesmannens kompetanse som klageinstans i plansaker 
I henhold til plan- og bygningsloven er det kommunestyret som er plan- og 
reguleringsmyndighet. Det er kommunestyret som ut fra en helhetsvurdering avgjør hvilke 
arealer som skal inngå i en reguleringsplan, og hva arealene skal benyttes til, herunder 
hvordan planen skal utformes. Kommunestyret treffer endelig vedtak om reguleringsplan, 
herunder også vedtak om reguleringsendring. 
 
Fylkesmannens kompetanse i klagesak på reguleringsplan er beskrevet i rundskriv T-8/86 fra 
Miljøverndepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet og i brev av 16. januar 
2004 fra Miljøverndepartementet. 
 
Hvis det foreligger klare saksbehandlingsfeil som fører til at vedtaket må oppheves, jf. 
forvaltningsloven § 41, kan Fylkesmannen oppheve reguleringsvedtaket og sende saken i 
retur til kommunen for ny behandling. 



Side 3 av 4 

 
Andre typer endringer i planen kan Fylkesmannen bare gjøre dersom kommunen er enig i 
endringene. Dette gjelder endringer i realiteten, for eksempel endringer på kart eller i 
reguleringsbestemmelser. Dersom Fylkesmannen mener det bør gjøres slike endringer, og 
kommunen ikke er enig, må klagesaken oversendes Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet for avgjørelse.  
 
Det presiseres samtidig at det i forbindelse med klagebehandling av planen ikke kan gjøres 
endringer som innebærer at planen endres i hovedtrekkene, selv om kommunen er enig i 
endringene.  
 
Det følger videre av forvaltningsloven § 34 andre ledd at Fylkesmannen skal legge vekt på det 
kommunale selvstyret ved prøving av det frie skjønn. Avveininger rundt arealbruk er fritt 
skjønn. 
 
Vurdering av klagernes anførsler 
Ved klagebehandlingen har kommunen tatt for seg de mest sentrale av anførslene som har 
vært fremsatt og konkludert med at klagene tilførte lite nytt til saken. Kommunen har vist til 
konsekvensutredningene som er gjort, blant annet med hensyn til grunnvann, sand og grus 
som begrensede ressurser, og sandfuruskogen i området. Klagepunktene har i all hovedsak 
også vært tatt opp og vurdert gjennom første- og andregangsbehandlingen av planforslaget.   
 
Fylkesmannen tiltrer kommunens vurdering av reguleringsplanen. Det er blant annet sett hen 
til de endringene som er gjort fra kommunens side. Reguleringsplanen innebærer nå at 70 % 
av lokaliteten med sandfuruskog blir ivaretatt, noe som er i samsvar med de fagkyndige 
rådene for å bevare verdien av denne naturtypen. Videre er uttaksdybden endret til kote 160. 
De ulike virkningene av planen fremstår også tilstrekkelig godt utredet. Etter dette har 
Fylkesmannen ikke noe å utsette på innholdet i planen eller kommunens saksbehandling. Når 
det gjelder klagernes øvrige anførsler, har Fylkesmannen etter en samlet vurdering kommet til 
at disse ikke kan føre frem. 
 
Konklusjon  
Fylkesmannen har kommet til at reguleringsplan for Kilemoen sanduttak er behandlet i 
samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og har ikke merknader til kommunens 
saksbehandling eller det utviste skjønn. 
 
 
 
Etter fullmakt 
 
Jørn-Tomas Einstabland 
fagsjef 
 
 
 

  Lene Stivi 
   

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Arkivsaksnr.: 16/3882-4  Arkiv: Q13 &38  

 

Sak: 179/16 

 

Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Saken sendes kommunestyret uten innstilling. 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 20.09.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Et samlet formannskap oversender saken uten innstilling til kommunestyret, da vedlegg i saken 

forelå for sent. 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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Vedlegg 

Interpellasjon fra Parviz Salimi (SV) mottatt 28.09.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOTTATT 2B $IPI.2O17

Interpellasjon/ Parviz Salimi(SV)

Vi politikere, administrasjonen, Rådmannen med sin stab og alle ansatte i Ringerike
kommune må l¡te til hverandre, og samarbeide om hva som er best for innbyggerne i
Ringerike. Uenigheter vil oppstå, og det må derfor være takhøyde for å kunne komme med
tilbakemeldinger, kritikk til hverandre uten at dette tas personlig. Det er på denne måten vi
som kommune kan vokse og forbedre oss, og kvalitetssikre at det som blir bestemt er til det
beste for innbyggerne i kommunen vår.

Ringerike kommune er en stor organisasjon med flere avdelinger, mange enhetsledere og
avdelingsledere. De fleste har sikkert god oversikt over egen enhet/avdeling, men det finnes
helt sikkert enheter som ikke har oversikt og koster derfor kommunen mye penger.

Kommunestyret har vært veldig opptatt av hvordan de ulike sektorene skal spare penger i
driften. Men vi har hatt lite fokus på om de ulike sektorene i kommunen har god nok oversikt
over regninger og avtaler som utbetales månedlig.

Jeg har ftitt tilbakemeldinger fra mitt nettverk i de forskjellige enhetene i Ringerike kommune
som bekrefter at ikke alle har oversikt.

Spørsmålet mitt til Ordfører er:

1- har Ringerike kommune full oversikt over alle avtaler og betalinger?

2-Har Rådmannen og hans stab oversikt over alle avtaler og betalinger i de forskjellige
enheter i kommune?

3-Finnes komrpsjon i Ringerike kommune?

4-Kan rådmannen følge dette opp?

Dokid:
17081749
(17t3e32-1)
lnterpellasjon

t
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Høring - Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021 

 

Uttalelsene fra Ringerike kommune til høringsutkast - Handlingsprogram for samferdsel 

2018-2021 

Bakgrunn 
Forslag til Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021 er nå på høring med frist for uttalelsene 

22.9.2017. Det er tidligere gitt innspill til Handlingsprogram for samferdsel (da kalt 

Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtrafikk 2018-2021) fra Ringerike kommune. 

Dette var en forhåndshøring før dokumentet forelå. Ringerike kommunes innspill til 

forhåndshøringen ble vedtatt i Kommunestyret 29.9.2016.  

 

Innledning 
Ringerike kommune viser til brev fra Buskerud fylkeskommunen datert 15.5.2017 i forbindelse 

med høring av Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021. På bakgrunn av dette ønsker 

Ringerike kommune å komme med uttalelser til høringsutkastet. Uttalelsene til høringsutkastet 

gjenspeiler det politiske vedtatte innspillet til forhåndshøringen, fra kommunestyret 29.09.16. 

Tiltakene i Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021 skal ta utgangspunkt i mål og 

strategier i Areal- og transportplan for Buskerud, Kollektivtransportplan for Buskerud, 

aktualisert Fylkesvegstrategi 2014-2023 og strategi for trafikksikkerhet. Fylkeskommunen 

legges stor vekt på trafikksikkerhet og tilrettelegging for sykkel, gange og kollektiv i disse 

dokumentene.   

Hovedmål og delmål i Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021 er hovedsakelig i tråd med 

tidligere politiske innspill og vedtak.  

Fylkeskommunen ber om at det i denne innspillsrunden legges vekt på overordnede strategier, 

mål, satsingsområder og utvalgskriterier, da disse prioriteringene utgjør grunnlaget for de 

foreslåtte tiltakene.  

Planer for samferdsel i Hønefoss og Ringerike 
Fylkeskommunen påpeker i Hp at Ringeriksbanen vil åpne nye muligheter for utvikling av 

Ringeriksregionen. Det forventes vekst i regionen og presset på infrastrukturen kan øke kraftig. 

Fylkeskommunen nevner også KVU (konseptvalgutredning) for Hønefoss, en fremtidig 

Ringerikespakke, oppstart av regional plan for Ringerike og områderegulering for Hønefoss. 

Disse elementene vil i stor grad bidra til å etablere løsninger for samferdsel i Ringerike. Det er 

dog ikke på nåværende tidspunkt mulig å forutsi forandringene i samferdselsmønsteret i 

regionen. Dette må tas hensyn til i planlegging, men bør heller ikke sette alle prosesser på vent. 



 

 

2 

Prosessen med KVU for Hønefoss som grunnlag for en Ringerikspakke, som er planlagt å 

finansiere de store samferdselsutfordringene i Ringerike, drar ut i tid og behovene og manglene 

i forhold til å nærme seg hovedmålene om fremkommelighet og trafikksikkerhet i 

fylkesvegstrategien er store. I innspill til Hp 2018-2021 beskrives det tiltak som kan forbedre 

fremkommelighet og trafikksikkerhet i kommunen, og flere av disse tiltakene kan ikke la seg 

vente på av en Ringerikepakke. Heller ikke alle tiltakene det er behov for vil omfattes og 

finansieres av Ringerikspakken.  

Fordeling av fylkeskommunale midler 
I innspill til forhåndshøring til Hp 2018-2021 fra Ringerike kommune vises det til en 

skeivfordeling av midler, hvor Ringerike i mange år har fått betydelig lavere sum midler enn 

andre kommuner. I Ringerike kommunes innspill til Handlingsprogram for fylkesveger 2014-

2017 ble det også vist til en omfattende skeivfordeling av investeringsmidler der Ringerike 

kommune fikk kun 22,5 millioner av 976,5 millioner, mens Drammen ble tildelt 316 millioner 

og de andre kommunene utenom Ringerike fikk 643 millioner. Denne skeivfordelingen gjør seg 

synlig også i høringsutkastet til Hp for 2018-2021 i en oversikt over midler til økonomiske 

bindinger. De økonomiske bindingene er sluttføring av påbegynte prosjekter i 

handlingsprogramperioden 2014-2017, og vedtak om midler til Buskerudbypakke 2. Av 347,5 

millioner i økonomiske bindinger er 342 millioner bundet til Drammen og Buskerudbyen og kun 

5 millioner til Ringerike.  Ser man samlet på investeringstiltak får Ringerike kommune tildelt 

75,9 millioner av 982,7 millioner i Hp 2018-2021. Buskerudbyen og tiltak i Drammen og Lier 

som er knyttet til Buskerudbyen får til sammen 500 millioner i Hp 2018-2021. Dette er en 

fortsettelse av en omfattende skeivfordeling av fylkeskommunale midler.   

 

I Oppdragsbrevet til Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss fra Samferdselsdepartement står 

det at «en realisering av prosjektene innebærer svært store statlige investeringer. 

Samferdselsdepartementet forventer at lokale myndigheter bygger opp under disse 

investeringene gjennom aktuelle virkemidler på sine ansvarsområder. Det er derfor viktig at 

transportetatene og lokale myndigheter i samarbeid legger til rette for at nytten av prosjektene 

blir best mulig». Dette bør gjenspeiles i handlingsprogram for samferdsel 2018-2021. 

 

Innspill fra Ringerike kommune til forhåndshøring  
Som tidligere nevnt så sendte Ringerike kommune inn innspill til forhåndshøring av Hp 2018-

2021. Innspillet ble vedtatt i Kommunestyret 29.9.2917. Det var fordelt i en beskrivelse av 

samferdselsutfordringer i kommunen/kommuneregionen og en tiltaksliste. Kommunen ønsker 

her igjen å vise til innspillet for å understreke omfattende behov og speile hvor mange tiltak 

som ikke vil få midler i Hp 2018-2021.   

Samferdselsutfordringer i kommunen/kommuneregionen 
a) Nytt trafikkbilde for fylkesveier ved realisering av ny E16 og Ringerikesbane. 

I forbindelse med ny E16 og Ringerikesbanen vil det være behov for midler til et funksjonelt og 

effektivt fylkesveinett.  Byggestart er tenkt i 2019 og dermed innenfor denne perioden. God 

tilkobling til ny samferdsel er vesentlig når så store endringer kommer i regionen. Et nytt 

trafikkbilde vil kunne lede til store behov for utbedringer av fylkesveinettet. Tiltak i tabellen 

knyttet til fv. 35 og 158 er eksempel på tiltak hvor valg av løsninger vil avhenge av hvordan 

trafikkbildet ser ut etter bygginga v ny E16 og Ringeriksbane. Intercitystasjon er tenkt der hvor 

dagens stasjon er nå. Det vil si at knutepunktet for kollektivt forflyttes. I stedet for 

pendlerbusser mot Oslo vil bussene gå mot I C - stasjonen. Trafikken som normalt kommer inn 

til byen via Hvervenmoen vil forflyttes avhengig av plassering av kryssløsninger.  
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b) Trafikksikkerhet 

Det er i dag stor trafikkbelastning på fv. 35 gjennom Hønefoss. Hønefoss er etter Sandefjord 

det 

byområdet i Region sør som har flest drepte og hardt skadde per 1000 innbygger og den mest 

belastede strekningen er fv. 35 gjennom Hønefoss, Gummikryssett- Hvervenkastet ( Se KVU 

Hønefoss)På denne strekningen er det kritisk behov for bedre løsninger, spesielt for syklister og 

gående, og for kollektivtrafikken. 

 

c) Ringerikespakken 

Arbeidet med bypakke/ bymiljøavtale blir en del av oppfølgingen av den regionale planen for 

Ringeriksregionen. Den regionale planen vil blant annet munne ut i en tiltaksliste som 

videreføres i en bypakke. For å løse transportsystemet i Ringeriksregionen vil det bli nødvendig 

å gjøre tiltak i 

vegnettet, tilrettelegge infrastruktur for buss, bygge et gang- og sykkelvegnett osv. Flere av 

disse tiltakene vil være så omfattende at de ikke vil la seg finansiere over fylkeskommunalt og 

kommunale budsjett. Det haster med en helhetlig ATP strategi i regionen. Områderegulering 

som skal startes opp vil påvirke fylkesveier, det må tas høyde for det i planen slik at dette kan 

gjennomføres når planleggingen er ferdig. 

 

d) Prioritering av Ringeriksregionen 

Ringerike kommune har tidligere fått betydelig lavere sum midler enn andre kommuner i 

Buskerud. Hvis Ringerike kommune skal klare å nå målene i fylkesvegstrategien så er det totalt 

avhengig av større summer til Ringerike. Det er stort etterslep på å ta igjen forfallet på 

fylkesveier og det er omfattende mangler på framkommelighet og sikkerhet for gående og 

syklende. 

 

e) Kollektivt 

Kollektivtilbud må samordnes på tvers av fylkesgrenser.  Flybussen i retning Gardermoen og 

via Jevnaker er et viktig tilbud langs det som regnes som ring 4 rundt Oslo. Det er viktig for å 

avlaste trafikken på E16 retning Sandvika som skal igjennom betydelig oppgradering. 
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Tiltaksliste 
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Målsetninger i handlingsprogram for samferdsel 2018-2021 
Delmål i Hp 2018-2021 handler blant annet om at veksten i personbiltrafikk i byområder og 

tettsteder skal tas av sykkel, gange og kollektivtrafikk, og delmål om halvering av antall drepte 

og hardt skadde innen 2023.  Hønefoss er det byområdet i Buskerud som er minst tilrettelagt 

for sykling og det mangler flere viktige linker inn til ulike deler av byen som kan bidra til å øke 

sykkelandelen i Hønefoss og i hele Ringerike. Lite ressurser er brukt på infrastruktur for myke 

trafikanter langs fylkesveier i Ringerike og i Hønefoss, og potensialet for å øke sykkelandelen 

er stor. Som påpekt i innspill til Hp så er Hønefoss etter Sandefjord det byområdet i Region sør 

som har flest drepte og hardt skadde per 1000 innbygger. Den mest belastede strekningen er fv. 

35 gjennom Hønefoss (KVU Hønefoss). På denne strekningen er det et kritisk behov for bedre 

løsninger for syklister og gående.  

 

Tiltak som foreslås innarbeidet i Handlingsprogram for samferdsel 2018-

2021 
I tillegg til å vise til de tiltak på den politisk vedtatte tiltakslisten som ikke har fått midler i Hp 

2018-2021, løftes det her frem to tiltak som er politisk prioritert og som foreslås lagt til i Hp 

2018-2021. De to tiltakene er: 

  

1. Regulering og gjennomføring av gang- og sykkelvei langs fv. 241 Hadelandveien fra 

Putten til avkjøring til fv. 156 Åsaveien.  

2. «Sykehusbakken» i Osloveien, fv. 35, utbedring av gang- og sykkelvei. 

 

Gang- og sykkelvei fra Putten til avkjøring til fv. 156 er vedtatt som nummer 1 i 

prioriteringslisten av gang- og sykkelveier i Hønefoss og nærområdene, vedtatt i Hovedutvalget 

for miljø- og areal 8.6.2015 (se vedlegg). «Sykehusbakken» er beskrevet som det mest kritiske 

punktet langs det manglende sykkelvegnettet på fv. 35 i Hønefoss sentrum i kommunens 

innspill til Hp 2018-2021, vedtatt 29.9.2016.  

  

Satsingsområder og utvalgskriterier i Handlingsprogram 

for samferdsel 2018-2021 
Til gang- og sykkelveiinvesteringer utenfor Buskerudpakke 2-området er satsingsområdene i 

Hp 2018-2021:  
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 i og mellom byområder og tettsteder med over 5000 innbyggere og med mindre enn 10 

km avstand i mellom.   

 Skoleveg 

Med bakgrunn i satsingsområdene har fylkeskommunen valgt å prioritere gang- og 

sykkelveitiltak hovedsakelig basert på utvalgskriteriene trafikksikkerhet, sykkelpotensiale og 

missing links i sykkelvegnettet. Flere kriterier som listes opp i forhold til delmål om sykkel og 

gange er; nærhet til knutepunkt/målpunkt, ÅDT, fartsgrenser, missing links (også mellom GS 

og holdeplass), sykkelby/bygd. 

Tiltak på fv. 241 Hadelandsveien 
På bakgrunn av satsingsområder og utvalgskriterier beskrevet ovenfor og basert på politiske 

prioriteringer foreslås det at det settes av midler i Hp 2018-2021 til regulering og opparbeidelse 

av gang- og sykkelvei på fv. 241 Hadelandsveien fra Putten til avkjøring mot fv. 156 mot Åsa. 

Når strekningen er regulert er det mulig for fylkeskommunen å søke statlig støtte til sykkeltiltak 

til gjennomføring av gang- og sykkelveien. Denne strekningen er en viktig missing link med stor 

sykkelpotensiale og som har store utfordringer knyttet trafikksikkerhet. Sannsynligheten er 

også liten for at trafikksituasjonen og behovene på denne strekningen vil endre seg i større grad 

når ny E16 og Ringeriksbanen er ferdigstilt. Strekningen kan ved opparbeidelse bidra til å øke 

sykkelandelen i Ringerike. Fv. 241 er skolevei for elever bosatt i Åsa som går på Vang skole i 

Haugsbygd. I tillegg knytter denne strekningen boligområdet Haugsbygd til Hvervenmoen i 

Hønefoss, hvor de to største arbeidsplassene i Ringerike ligger, Ringerike sykehus og 

Kartverket. Den vil også gi innbyggerne i Haugsbygd trygg sykkelvei til holdeplass for pendling 

med buss til Oslo frem til den dag Ringeriksbanen er på plass. Strekningen fra Haugsbygd til 

Hønenkrysset er på ca. 4,5 km. Strekningen videre til Hvervenmoen er ca. 2 km.  Det vil være 

fult mulig å pendle denne strekningen med vanlig sykkel, og med el sykkel vil det være aktuelt 

for enda flere. Til informasjon så skal kommunestyret i Ringerike i løpet av høsten ta stilling til 

en prøveordning hvor privat personer kan få økonomisk støtte til innkjøp av el sykkel.   

 

Opparbeidelse av strekningen Vestern-Nedre Klekken, samt den manglende linken mellom på 

fv. 241 vil gi sammenhengende sykkelvei fra Hønefoss til Haugsbygd, og hvis man ønsker 

videre til Ringkollen med skianlegg og marka, fra Haugsbygd videre til Hønenkrysset og 

mulighet for videre transport på gang- og sykkelvei helt til Helgelandsmoen, med badeanlegg 

og friluftsområder. Det vil åpne opp for jobbpendling på sykkel til arbeidsplassene på 

Hvervenmoen og bussen til Oslo.   

 

 «Sykehusbakken» i Osloveien, Fv. 35, utbedring av gang- 

og sykkelvei 
I tiltakslisten som er en del av Ringerike kommune innspill til Hp 2018-2021 ble det spilt inn 

flere tiltak langs fv. 35 gjennom Hønefoss sentrum. En strekning på ca. 200 meter fra svingen i 

Arnegårdsbakken opp langs fv. 35 mot Hvervenmoen/Hvervenkastet anses av kommunen som 

den mest kritiske langs denne strekningen i forhold til trafikksikkerhet og fremkommelighet. 

Det er et smalt fortau, ca. 1, 80 meter brett, i en skarp sving som skaper dårlig sikt. Det er 

ingen sikring mot bilvei hvor fartsgrensen er på 60 km/h og med høy ÅDT. Ved et sammenstøt 

mellom syklister eller syklister og gående er det stor risiko for å falle ut i veien da det er en høy 

mur på andre siden av fortauet. Dette er en strekning hvor mange myke trafikanter ferdes. Det 
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er skolevei og den knytter sentrum sammen med Hvervenmoen hvor Ringerike sykehus og 

Kartverket ligger, som er de to største arbeidsplassene i Ringerike. Dette er et tiltak som ikke 

kan vente på kommende planer da risikoen for alvorlige ulykker må anses som stor.    

Kommentarer til foreslått tiltak - gang- og sykkelvei , Vestern-Nedre 

Klekken fv. 163 
Det er foreslått et investeringstiltak bestående av gang- og sykkelvei langs fv. 163 mellom 

Vestern og Nedre Klekken. Dette er positivt og det er et viktig tiltak som vil kunne gi et av 

kommunens prioriterte tettsteder en økt andel gående og syklende. Gang- og sykkelveien bør 

knyttes til eksisterende gang- og sykkelvei i Øvre Klekkenvei på en enhetlig og trafikksikker 

måte, da dette er skolevei for elever bosatt i Nedre Klekken. 

 

Oppsummering 
Det beskrives en skeivfordeling av fylkeskommunale midler i Hp for 2018-2021 som resulterer i 

lite midler til Ringerike kommune. Denne skeivfordelingen spores også tilbake til tidligere Hp 

2014-2017.  

To tiltak foreslås innarbeidet i Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021. De to tiltakene er 

politisk prioritert og passer til handlingsprogrammets satsingsområder og utvalgskriterier.  

Tiltakene er: 

1. Regulering og gjennomføring av gang- og sykkelvei langs fv. 241 Hadelandveien fra 

Putten til avkjøring til fv. 156 Åsaveien.  

2. «Sykehusbakken» i Osloveien, fv. 35, utbedring av gang- og sykkelvei. 

 

I høringsutkast til Hp 2018-2021 har fylkeskommunen lagt inn gang- og sykkelvei fra Vestern-

Nedre Klekken. Dette er positivt, men viktigheten av at gang- og sykkelveien knyttes til 

eksisterende gang- og sykkelvei i Øvre Klekkenvei på en enhetlig og trafikksikker måte 

understrekes. 

 

Med hilsen 

 

Linda Engstrøm og Ole Einar Gulbrandsen 

 

Rådgiver 

ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Kopi: 

 

Vedlegg: 

Prioriteringsliste vedtak HMA 

Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021 

Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021 

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 6 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
 

Møtested: Formannskapssalen   

Møtedato: 08.06.2015 Tid: 16:00 – 19.30 

 

Innkalte: 
Funksjon                Navn  

Leder Arne Broberg   

Nestleder Alf Henry Meier   

Medlem Steinar Larsen   

Medlem Maria Nancy Amundsen   

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Medlem Mari Johnsen Viksengen   

Medlem Ole-Gunnar Øhren   

Medlem Viggo Emil Elstad   

Medlem Magnus Bratli Holte   

Barnas representant: Geir Svingheim 

 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Fung. kommunalsjef Asle Aker. Dessuten møtte Heidi Skagnæs fra 

miljø- og arealforvatning. 

 

  

Behandlede saker:  Fra og med sak 38/15 

til og med sak  46/15 

Sak 47/15 – delegasjonssaker 

Sak 48/15 – refererte journalposter 

Sak 45/15 ble behandlet før sak 40/15 

 

Eventuelt, se side 3 

 

 

Møteprotokollen godkjennes: 

 

 

Arne Broberg (sign)   Alf Meier (sign)  Viggo Elstad (sign) 

 

   

 

Møtesekretær: 

 

Ingebjørg Flatin/Mona B. Ildjarnstad 
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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

47/15 15/5025   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning den 08.06.2015.  

 

48/15 15/5057   

 Delegerte vedtak - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning den 

08.06.2015.  

 

38/15 15/2125   

 Deling av eiendom - fradeling av boligtomt Gnr/bnr 248/1 - Pjåkerud 

 

39/15 15/2765   

 Deling av eiendom - gnr/bnr 80/13 Stranden  

 

40/15 15/4078   

 Nytt adressenavn -  Øya ved Elsrud  

 

41/15 14/1391   

 Bruksendring til fra enebolig til 2-mannsbolig Gnr/bnr. 318/271 - Thornes  

gt. 8 

 

42/15 14/2704   

 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - 1. gangsbehandling  

 

43/15 14/883   

 Detaljregulering 396 for Søndre Kirkemoen - 1. gangsbehandling  

 

44/15 15/4507   

 Selvkost og gebyrer innenfor plan, byggesak og oppmåling – liten justering 

fom. 01.07.15 (rabatt ved mange enheter) 

 

45/15 14/311   

 Rammetillatelse for boligkompleks Gnr. 318/442,444,427 - Brutorget 

 

46/15 14/1751   

 KLAGE PÅ PÅLEGG OM NYTT AVLØPSANLEGG GNR. 177/20  - 

STRØMSODDVEIEN 353 
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Eventuelt  

 

Viggo Elstad (Frp) sender spørsmål til administrasjonen vedr. 100 meters sonen.  

 

Ole-Gunnar Øhren (V): Spørsmål til rådmannen som ønskes besvart i neste HMA 

møte: 

  

«Er utviklingen på Hvervenmoen i tråd med Reguleringsbestemmelsenes § 1 om handel med 

plasskrevende varer, brune- og hvitevarer vedtatt av Formannskapet 19.08.2014, sak 141/14 

og vedtatt av Kommunestyret 28.08.14, sak 108/14? 

Av Ringerikes Blad 08.06.15, ser vi at kjeder som Europris og Biltema er i ferd med å flytte 

til Hvervenmoen. 

  

Legger ved Reguleringsbestemmelsenes § 1» 
  

 

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

 

 

47/15   

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning den 08.06.2015.  

 

Vedtak: 

 

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL 

 
10461/15 Fylkesmannen i Buskerud 

Oppfylling - brev fra Fylkesmannen i Buskerud Gnr/bnr 280/1 - Rognerud 

gård 

 

11310/15 Boligpartner AS 

Detaljreguleringsplan for Furuholtet 2 i Ringerike kommune  

 

7150/15 Melding om delegert vedtak – 313 Byporten – mindre endring 

 

12773/15 Gnr. 318/445 - Hønefoss bru 5 A - Automatstasjon  

 

12216/15 Grusuttak gnr/bnr 52/1 og Ringerike vannverk Kilemoen Informasjon om 

status og videre prosesser 

 

UTDELT PÅ MØTE: 

15/3454 –            Vedtak i trafikkrådets møte 02.06.2015 – Status i plan for gang og 

sykkelvei. 

 

«Prioriteringsliste av gang- og sykkelveier i Hønefoss og nærområdene: 

1. Gummikrysset – Hvervenkastet 

2. Avkjøring Almemoen – Risesletta (E16) 

3. Vesterntangen – Haugsbygd (RV 163) 

4. Putten – Norderhov (241) 

5. Bærenga-Snyta (35) 
 

Behandling i Trafikkrådet 02.06.2015: 

 

Reidar Olsen fremmet følgende forslag som ble enstemmig vedtatt: 

 

«Prioritering av gang- og sykkelveger i Hønefoss og nærområdene 

Behandling i Trafikkrådet 2. juni 2015 
Kilder:  

Tilstandsvurdering av hovedsykkelvegnettet i Hønefoss Statens vegvesen Region sør (2013) 

Egne vurderinger 

Trafikkrådet har lagt til grunn at det er en prioritering blant strekninger med forbindelse inn 

mot Hønefoss sentrum. Jmfr nylig framlagt KVU for Hønefoss. 
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Prioritering Strekning Trafikkforhold Tilrettelegging for syklende Mulig sykkeltrafikk 

1 Gummikrysset-
Hvervenkastet 

Veldig stor 
trafikk 

Med unntak av nedre del av 
Hønengaten, er det svært 
dårlig tilrettelagt for 
syklende. GS Rådhuset-
Dronning Åstas veg er svært 
uryddig med mange 
inn/utkjøringer. 
Fortauet på venstre side av 
«Sykehusbakken» er for 
fotgjengere.  

Stort potensiale for sykling 
pga av korte avstander 
mellom boliger og 
arbeidsplasser.  
Mange ønsker å sykle på tur 
spesielt utover Røyse, men 
stor terskel å komme seg ut 
av byen. 

2 Avkjøring 
Almemoen-
Risesletta (E16) 

Stor biltrafikk. 
Mye tungsport til 
industriområdet 
på Hensmoen. 
60 km 

GS slutter ved avkjøring til 
Almemoen. Herfra er det 
blandet trafikk fram til 
avkjøring mot Nymoen. 
Oppleves som svært utrygt 
å sykler langs denne vegen. 

Mange arbeidsplasser på 
Hensmoen gjør at denne 
strekningen har stort 
potensiale for økt 
sykkeltrafikk. Få tar sjansen 
på å sykle i dag. 

3 Vesterntangen-
HaugsbygdRv 163) 

Middels 
biltrafikk 

Fra Hønengaten til bunnen 
av Vesternbakken er det 40 
km med fartsdumper. 
Fortau på høyre side av 
Vesternbakken. Fungerer 
OK i sakte fart oppover, 
men nedkjøring er sikrest i 
veibanen hvis du ikke sykler 
veldig sakte. 
Bred skulder fra 
Vesternbakken til 
Fløytingen. OK oppover, 
men ulovlig å bruke 
nedover (du kjører på 
venstre side 

Stort potensiale både for 
arbeids- og fritidsreiser. El-
sykkel vil gjøre det veldig 
aktuelt for flere å bruke 
sykkel på denne strekningen. 

4 Putten- Norderhov 
(241) 

Stor biltrafikk Strekningen Klekken har 
god sykkelsti. Derfra og 
fram til Norderhov er det 
blandet trafikk med 
fartsgrense på 50 og 60 

Aktuelt å sykle til Botilrud og 
buss derfra til Oslo. Usikker 
på hvor mange dette er 
aktuelt for. Ellers 
arbeidsreiser til 
Hvervenkastet.  
Fritidssykling mot Åsa/Røyse 

5 Bærenga-Snyta 
(35) 

Stor biltrafikk Ingen tilrettelegging. Utgjør 
en missing link mellom 
Hønefoss og Ask 

Arbeidsreiser/fritidsreiser 
mellom Ask og Hønefoss. 
tursykling retning Holleia.» 

 
 

 

 

 

 

 

Behandling: 
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Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering: 

 

Oppfylling - brev fra Fylkesmannen i Buskerud Gnr/bnr 280/1 - Rognerud gård 

Detaljreguleringsplan for Furuholtet 2 i Ringerike kommune 

Melding om delegert vedtak – 313 Byporten – mindre endring. 

 

 

 

Gnr. 318/445 - Hønefoss bru 5 A – Automatstasjon 

Forslag fra Ole-Gunnar Øhren (V): 

 

«1: Midlertidig godkjenning for drift av automatstasjon på Tippen, punkt 6 i 

«Rammetillatelse» av 01.12.2014, endres til 01.07.2018 når midlertidig godkjenning for drift 

av vaskehallen utløper. Det må i god tid før godkjenningstiden utløper, innhentes eventuell 

ny godkjenning for drift samtidig av vaskehall og automatstasjon for tre år av gangen. 

 

2: Ringerike kommune er grunneier i området. Rådmannen bes å ta initiativ til et møte med 

andre grunneierne og Statens Vegvesen for å avklare hvilke planer man eventuelt har for 

byutviklingen når det gjelder dette sentrale arealet. Relevante planer må hensyntas i den nye 

kommuneplanens arealdel.» 

 

Forslag fra Arne Broberg (H):  

Saken tas til orientering. 

 
 

Punktvis avstemming: 

Punkt 1: Øhrens forslag fikk 2 stemmer og falt. Mindretallet besto av Øhren og Larsen 

(Uavh) 

Punkt 2: Øhrens forslag fikk 1 stemme (Øhren) og falt. 

 

Ved alternativ avstemming mellom Broberg’s og Øhren’s forslag, ble Brobergs forslag 

vedtatt mot 1 stemme (Øhren). 

 

 

Grusuttak gnr/bnr 52/1 og Ringerike vannverk Kilemoen Informasjon om status og 

videre prosesser 

Saken tas til orientering med følgende forslag fra Ole-Gunnar Øhren (V): «HMA ber  om en 

befaring i neste HMAmøte i området Kilemoen/Ringerike vannverk da med tanke på mulig 

foruruensningsproblematikk, klauseringsplan og nødvendige hensynssoner» 
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Status i plan for gang og sykkelvei.  

 

Vedtak i trafikkrådets møte 02.06.2015: 

 

Prioriteringsliste av gang- og sykkelveier i Hønefoss og nærområdene: 

1. Gummikrysset – Hvervenkastet 

2. Avkjøring Almemoen – Risesletta (E16) 

3. Vesterntangen – Haugsbygd (RV 163) 

4. Putten – Norderhov (241) 

5. Bærenga-Snyta (35) 
 

 

Forslag fra Viggo Elstad (Frp):Hvalskrysset – Austjord settes som nr 2. 

Forslag fra Steinar Larsen (Uavh): Putten – Norderhov settes som nr 1  

Forslag fra Elsa-Lill P. Strande (H): Almemoen – Risesletta (E16) settes som nr 1 

Forslag fra Alf Meier (Ap): Gummikrysset – Hvervenkastet – strykes jfr KVU 

 

 

Avstemming: 

 

Følgende prioriteringsliste ble vedtatt: 

 

Nr 1:  Putten – Norderhov (ses i sammenheng med opprustning av RV 241 og bygging av 

nytt 

          kryss Hønen) 

Nr 2: Almemoen – Risesletta (E16) 

Nr 3: Vesterntangen – Haugsbygd (RV 163) 

Nr 4: Bærenga – Snyta (RV35) 

Nr 5: Hvalsmokrysset – Austjord 

Nr 6: Gummikrysset – Hvervenkastet  (ses i sammenheng med KVU) 
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48/15   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning den 08.06.2015.  

 

Vedtak: 

 

Delegasjonssakene tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Delegasjonssakene tas til orientering. 
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38/15   

Deling av eiendom - fradeling av boligtomt Gnr/bnr 248/1 - Pjåkerud 

 

Vedtak: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vurderer det slik at den omsøkte 

delingen ikke er i vesentlig strid med de hensyn Jordloven skal ivareta. Det gis 

tillatelse til deling av omsøkt areal på ca. 1 900 m², jfr. jordlovens § 12. Det 

forutsettes at eventuelle rettigheter som ligger til gnr. 248/1 fortsatt skal tilhøre 

hovedbølet, og følger ikke med i delingen.  

2. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses 

fordelene ved å gi dispensasjon å være større enn ulempene, slik at det kan 

dispenseres.  

3. Hovedkomiteen for miljø- og areal er positive til søknaden om fradeling av tomt fra 

landbrukseiendommen gnr. 248/1 med formål boligbebyggelse, og gir dispensasjon 

fra kommuneplanens bestemmelser om bygge- og deleforbud og tillatelse til deling 

etter plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1 m  

4. Saken oversendes til rådmannen (v/ byggesaksavdelingen og oppmålingskontoret) for 

videre behandling. 

 

(Til orientering: Når HMA har fattet et vedtak i saken, vil rådmannen oversende sakspapirer 

til søker og samtidig orientere om klageadgang.) 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Steinar Larsen (Uavh):  

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vurderer det slik at den omsøkte 

delingen ikke er i vesentlig strid med de hensyn Jordloven skal ivareta. Det gis 

tillatelse til deling av omsøkt areal på ca. 1 900 m², jfr. jordlovens § 12. Det 

forutsettes at eventuelle rettigheter som ligger til gnr. 248/1 fortsatt skal tilhøre 

hovedbølet, og følger ikke med i delingen.  

2. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses 

fordelene ved å gi dispensasjon å være større enn ulempene, slik at det kan 

dispenseres.  

3. Hovedkomiteen for miljø- og areal er positive til søknaden om fradeling av tomt fra 

landbrukseiendommen gnr. 248/1 med formål boligbebyggelse, og gir dispensasjon 

fra kommuneplanens bestemmelser om bygge- og deleforbud og tillatelse til deling 

etter plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1 m  

4. Saken oversendes til rådmannen (v/ byggesaksavdelingen og oppmålingskontoret) for 

videre behandling. 
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(Til orientering: Når HMA har fattet et vedtak i saken, vil rådmannen oversende sakspapirer 

til søker og samtidig orientere om klageadgang.) 

 

Avstemming:  

Ved alternativ avstemming mellom rådmannens og Larsens forslag, ble Larsens forslag 

vedtatt mot en stemme (Øhren (V) stemte imot). 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak bygge- og 

deleforbudet i kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 blir vesentlig tilsidesatt. Videre 

anses fordelene ved å gi dispensasjon ikke å være så mye større enn ulempene at 

dispensasjon bør innvilges. 

2. Søknaden om dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2 avslås med 

henvisning til kommuneplanbestemmelsenes § 2.1. 

3. Den omsøkte delingen er i strid med de hensyn Jordloven skal ivareta. 

4. Søknad om fradeling av tomt til boligformål på ca. 1 900 m² avslås, jf. plan- og 

bygningslovens § 20-1 m, jordlovens § 12. 
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39/15   

Deling av eiendom - gnr/bnr 80/13 Stranden  

 

Vedtak: 

 

1. Det gjøres unntak fra plankravet i kommuneplanbestemmelsenes § 1.0.1 og gis 

tillatelse til deling av eiendommen gnr. 80/13 og et areal på ca. 6 900 m², jfr. plan- og 

bygningslovens §§ 20-1 m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4. 

2. Arealet er i kommuneplanen avsatt til byggeområde for offentlige bygninger, og dette 

vedtaket er ingen endring av formålet.  

3. Det må i samråd med søker avklares hvordan adkomst til gjenværende eiendom skal 

sikres. 

4. Rådmannen gis myndighet til å viderebehandle saken i tråd med dette vedtaket. 

5. I forbindelse med kommuneplanens arealdel er det ønske om at det også foretas en 

vurdering av hvorvidt dette området bør avsettes til annet formål eller om dagens 

arealbruksformål skal opprettholdes. 

 

Behandling: 

 

Utsettelsesforslag fra Magnus Bratli Holte (Sp):  

1. Saken utsettes. 

2. Vi ber om rådmannen innhenter en redegjørelse for planlagt etterbruk av området før 

hovedkomiteen (HMA) tar stilling til om det kan gis tillatelse til deling av 

eiendommen gnr. 80/13 og et areal på ca 6 900 m2 

3. Når redegjørelse foreligger vil HMA ta saken opp til behandling. 

 

Avstemming: 

Utsettelsesforslaget fikk en stemme og falt. (Bratli Holte) 

 

Forslag fra Ole-Gunnar Øhren (V):  

 

«Punkt 1: Som rådmannen 

 

Punkt 2: Som rådmannen 

Nytt punkt 3: Arealet på ca. 6,9 mål legges ut for salg på det åpne marked i tråd med 

kommunestyrets vedtak i sak 151/14 

Nytt punkt 4: Rådmannen lager en sak for kommunestyret om etterbruken av gjenværende 

areal, ca. 7,8 mål etter at salget av de 6,9 målene av gnr/bnr 80/13 er avgjort» 

 

Avstemming: 

Øhrens forslag fikk to stemmer og falt. Mindretallet besto av Øhren og Bratli Holte.    
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Forslag til vedtak: 

 

1. Det gjøres unntak fra plankravet i kommuneplanbestemmelsenes § 1.0.1 og gis 

tillatelse til deling av eiendommen gnr. 80/13 og et areal på ca. 6 900 m², jfr. plan- og 

bygningslovens §§ 20-1 m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4. 

2. Arealet er i kommuneplanen avsatt til byggeområde for offentlige bygninger, og dette 

vedtaket er ingen endring av formålet.  

3. Det må i samråd med søker avklares hvordan adkomst til gjenværende eiendom skal 

sikres. 

4. Rådmannen gis myndighet til å viderebehandle saken i tråd med dette vedtaket. 

5. I forbindelse med kommuneplanens arealdel er det ønske om at det også foretas en 

vurdering av hvorvidt dette området bør avsettes til annet formål eller om dagens 

arealbruksformål skal opprettholdes. 
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Nytt adressenavn -  Øya ved Elsrud  

 

Vedtak: 

 

Storøyveien 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak: 

 

Storøyveien 
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Bruksendring til fra enebolig til 2-mannsbolig Gnr/bnr. 318/271 - Thornes gt. 8 

 

Vedtak: 

 

Det vises til søknad om dispensasjon vedrørende bruksendring fra enebolig til 2-mannsbolig 

og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning er positiv til søknaden om dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt.1.  Fordelene ved å gi dispensasjon anses å 

være klart større enn ulempene. Det vektlegges at eksisterende bygningsmasse ikke 

utvides i særlig grad, og en slik fortetting anses derfor som positiv. Det er en overvekt 

av eneboliger i dette området, og det bør derfor kunne åpnes opp for en 2-mannsbolig 

til.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, godkjennes søknaden om dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsen § 1.1, pkt. 1. 

3. Viderebehandling av søknaden delegeres videre til rådmannen. 

4. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning mener at det bør vurderes å foreta en 

mindre reguleringsendring. Det bør da vurderes å regulere hele feltet BB20 til 2-

mannsboliger og eventuelt andre eneboligfelt innenfor reguleringsplanen. HMA 

ønsker å tilrettelegge for flere 2-mannsboliger på Løkka/Schjongstangen, da det bør 

etterstrebes fortetting i slike sentrumsnære strøk.  

5. Se orientering om klageadgang. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Arne Broberg (H): 

 

Det vises til søknad om dispensasjon vedrørende bruksendring fra enebolig til 2-mannsbolig 

og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning er positiv til søknaden om dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt.1.  Fordelene ved å gi dispensasjon anses å 

være klart større enn ulempene. Det vektlegges at eksisterende bygningsmasse ikke 

utvides i særlig grad, og en slik fortetting anses derfor som positiv. Det er en overvekt 

av eneboliger i dette området, og det bør derfor kunne åpnes opp for en 2-mannsbolig 

til.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, godkjennes søknaden om dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsen § 1.1, pkt. 1. 

3. Viderebehandling av søknaden delegeres videre til rådmannen. 

4. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning mener at det bør vurderes å foreta en 

mindre reguleringsendring. Det bør da vurderes å regulere hele feltet BB20 til 2-

mannsboliger og eventuelt andre eneboligfelt innenfor reguleringsplanen. HMA 

ønsker å tilrettelegge for flere 2-mannsboliger på Løkka/Schjongstangen, da det bør 

etterstrebes fortetting i slike sentrumsnære strøk.  

5. Se orientering om klageadgang. 
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Avstemming: 

Ved alternativ avstemming mellom rådmannen og Brobergs forslag ble Brobergs forslag 

vedtatt mot en stemme (Amundsen (Ap) stemte imot). 

 

Forslag til vedtak: 

 

Det vises til søknad om dispensasjon vedrørende bruksendring fra enebolig til 2-mannsbolig 

og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning er negativ til at det gis dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsen § 1.1, pkt. 1. Dispensasjonen kan føre til negativ presedens i 

området, og på den måten undergrave reguleringsplanens intensjon. Ulempene ved å 

gi dispensasjon anses å være større enn fordelene.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, avslås søknaden om dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt. 1. 

3. Se orientering om klageadgang. 
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400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane 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. 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane 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. 
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Detaljregulering 396 for Søndre Kirkemoen - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering 396 Søndre Kirkemoen 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 kan ikke reguleres inn fartsdempere i denne planen, men det bes om at det utarbeides 

egen sak om fartsdempere og nedsatt fartsgrense på Gamle Ådalsvei forbi 

reguleringsområdet.  

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering 396 Søndre Kirkemoen 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 kan ikke reguleres inn fartsdempere i denne planen, men det bes om at det utarbeides 

egen sak om fartsdempere og nedsatt fartsgrense på Gamle Ådalsvei forbi 

reguleringsområdet.  
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Selvkost og gebyrer innenfor plan, byggesak og oppmåling – liten justering fom. 

01.07.15 (rabatt ved mange enheter) 

 

Vedtak: 

 

1. De foreslåtte endringer tas inn i prisregulativet og skal tas i bruk fom. 01.07.2015. 

(Endringene får ingen tilbakevirkende kraft, men skal tas i bruk for saker som 

saksbehandles etter denne dato.) 

2. Rådmannen legger fram en ny sak som sier noe om utviklinga på selvkostfondet siden 

oppstarten i 2012 og gi anbefalinger omkring videreføring av selvkost på plan, 

byggesak og oppmåling. 

 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. De foreslåtte endringer tas inn i prisregulativet og skal tas i bruk fom. 01.07.2015. 

(Endringene får ingen tilbakevirkende kraft, men skal tas i bruk for saker som 

saksbehandles etter denne dato.) 

2. Rådmannen legger fram en ny sak som sier noe om utviklinga på selvkostfondet siden 

oppstarten i 2012 og gi anbefalinger omkring videreføring av selvkost på plan, 

byggesak og oppmåling. 
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Rammetillatelse for boligkompleks Gnr. 318/442,444,427 - Brutorget 

 

Vedtak: 

 

 

Rådmannen viser til søknad om rammetillatelse inkludert dispensasjoner fra SG arkitektur 

AS på vegne av tiltakshaver Tronrud eiendom AS, til merknader fra naboer, til søkers 

kommentar til merknadene og til rådmannens saksframlegg; 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner å kunne gi dispensasjon for 

endring av regulert fotavtrykk, dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2, pkt. 4 

angående høyde på bygg C og dispensasjon for overskridelse av formålsgrense 

vedrørende trapperom. Hensynet bak reguleringsbestemmelsene vurderes ikke å bli 

vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon anses som klart større enn 

ulempene.  

2. Søknad om dispensasjon fra regulert fotavtrykk, fra reguleringsbestemmelsenes § 2, 

pkt. 4 vedrørende høyde og overskridelse av formålsgrense godkjennes med hjemmel 

i plan- og bygningsloven § 19-2. 

3. På bakgrunn av pkt. 2, godkjennes søknad om rammetillatelse i prinsippet. 

4. I forbindelse med at bygg A nå ikke vil bli oppført, skal eksisterende lindetrær langs 

gangkulverten i området mot nordøst bevares. 

5. Viderebehandling av søknaden delegeres videre til rådmannen. 

6. Se orientering om klageadgang. 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen viser til søknad om rammetillatelse inkludert dispensasjoner fra SG arkitektur 

AS på vegne av tiltakshaver Tronrud eiendom AS, til merknader fra naboer, til søkers 

kommentar til merknadene og til rådmannens saksframlegg; 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner å kunne gi dispensasjon for 

endring av regulert fotavtrykk, dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2, pkt. 4 

angående høyde på bygg C og dispensasjon for overskridelse av formålsgrense 

vedrørende trapperom. Hensynet bak reguleringsbestemmelsene vurderes ikke å bli 

vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon anses som klart større enn 

ulempene.  

 

 

2. Søknad om dispensasjon fra regulert fotavtrykk, fra reguleringsbestemmelsenes § 2, 

pkt. 4 vedrørende høyde og overskridelse av formålsgrense godkjennes med hjemmel 

i plan- og bygningsloven § 19-2. 
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3. På bakgrunn av pkt. 2, godkjennes søknad om rammetillatelse i prinsippet. 

4. I forbindelse med at bygg A nå ikke vil bli oppført, skal eksisterende lindetrær langs 

gangkulverten i området mot nordøst bevares. 

5. Viderebehandling av søknaden delegeres videre til rådmannen. 

6. Se orientering om klageadgang. 
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KLAGE PÅ PÅLEGG OM NYTT AVLØPSANLEGG GNR. 177/20  - 

STRØMSODDVEIEN 353 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes for nærmere redegjørelse fra rådmannen. 

 

Behandling: 

 

Utsettelsesforslag fra Arne Broberg (H), som ble enstemmig vedtatt: 

 

«Saken utsettes for nærmere redegjørelse fra rådmannen». 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedkomiteen viser til kommunens pålegg om nytt anlegg, til klagen fra Christian Ellingsen 

og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen kan ikke se at det i klagen er framkommet opplysninger som tilsier at 

vedtaket om pålegg bør endres. 

2. Klagen tas ikke til følge.  Vedtaket 30.1.15 om pålegg opprettholdes, og eier av 

avløpsanlegg på gnr/bnr 177/20 må søke om ny godkjenning for anlegg som oppfyller 

dagens krav, og anmodning om ferdigattest for anlegget må sendes til kommunen 

innen 1.10.2016.  

3. Saken oversendes til fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

 

 



Fra: Lene Stivi [fmbulst@fylkesmannen.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 17.10.2017 10:14:32 

Emne: Ringerike kommune - Klage på vedtak om områderegulering for Kilemoen sanduttak 

Vedlegg: Ringerike kommune - Klage på vedtak om områderegulering for Kilemoen 

sanduttak.PDF 

Vedlagt følger vedtak fra Fylkesmannen. Vedtaket sendes kun per e-post. 

Vennlig hilsen 

Lene Stivi 
seniorrådgiver 

Fylkesmannen i Buskerud  

tlf.: 32266869 
fmbulst@fylkesmannen.no 
Kommunal- justis og beredskapsavdelingen  
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/3882-5  Arkiv: Q13 &38  

 

Sak: 123/16 

 

Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Saksframlegget med vedlegg 1-4 vedtas oversendt som innspill til handlingsprogram for 

fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021. 

 

Ringeriksregionen har betydelig tungtransport på fylkesveinettet, særlig knyttet til 

tømmertransport. Ringerike kommune mener derfor at fylkesveinettet må oppgraderes og 

dimensjoneres for økt akseltrykk for å møte behovet til slike næringsinteresser 

 

Klassifiseringen av kommunens veier og fylkesveier, må henge sammen med klassifiseringen 

hos nabokommuner og nabofylker. 

 

Det skal tas hensyn til næringsutøvelse i klassifisering av veier. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Kommunestyret 29.09.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Forslagstillerne ble enige om at punktene kunne slås sammen og behandles under ett. 

Rådmannens forslag til vedtak, samt Aasen og Orebråtens forslag til tillegg i pkt 1 D, ble 

enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



Vår dato: 17.10.2017 
Vår referanse: 2017/5699 
Arkivnr.: 423.1 
Deres referanse: 11.09.2017 
 
Saksbehandler: Lene Stivi 
 
Innvalgstelefon: 32266869

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no 
fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111 
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Ringerike kommune  
Postboks 123 Sentrum 
3502  Hønefoss  
 
 
 
Ringerike kommune – Klage på vedtak om områderegulering for Kilemoen 
sanduttak 
 

VEDTAK 
 
Miljøpartiet De Grønne har ikke klagerett i saken. Fylkesmannen avviser derfor denne 
klagen, jf. forvaltningsloven § 28. Klageinstansens avvisningsvedtak kan påklages innen 
tre uker, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd og § 29 første ledd. Klageinstans i saken er 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Klagen sendes til Fylkesmannen. 
 
Klagene fra Mary Blikken Gravdahl og Norges Miljøvernforbund tas ikke til følge. 
Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunestyrets vedtak 6. april 2017 om 
områdereguleringsplan for Kilemoen sanduttak. Fylkesmannens vedtak er endelig og 
kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd. 
 
 
Fylkesmannen viser til oversendelse mottatt 21. september 2017. 
 
 
 
Sakens bakgrunn 
 
Ringerike kommunestyre vedtok reguleringsplan for Kilemoen sanduttak med bestemmelser 
6. april 2017. 
 
Reguleringsplanen tilrettelegger for uttak av sand- og grusmasser i eksisterende og fremtidig 
uttaksområde. Uttaket har en stipulert levetid på ca. 55 år med et årlig uttak på 330 000 tonn. 
 
Vedtaket ble påklaget av Mary Blikken Gravdahl, Miljøpartiet De Grønne v/Knut Arild 
Melbøe, og Norges Miljøvernforbund v/Kurt Oddekalv, i brev datert henholdsvis 6. april, 
23. mai og 22. mai 2017. 
 
Klagerne har blant annet anført at faren for klima- og miljøendringer som følge av sand- og 
grusuttaket ikke er utredet og analysert tilstrekkelig. Planområdet og uttaksdybden må 
reduseres. Hensynet til friluftslivet i området, samt barn og unges interesser, er ikke 
tilstrekkelig ivaretatt. Påvirkningen på det nærliggende grunnvannmagasinet er usikkert og 
ikke grundig nok vurdert i planarbeidet. Uttaksdybden, uttaksområdet og planens 
tidsperspektiv burde reduseres, blant annet av hensyn til sandfuruskogen.    
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Klagen ble behandlet 7. september 2017 av Ringerike kommunestyre som ikke fant grunnlag 
for å ta klagen til følge. 
 
Fylkesmannen har tatt saken opp til behandling i medhold av plan- og bygningsloven § 1-9 jf. 
delegasjonsfullmakt i rundskriv T-2/09 fra Miljøverndepartementet.  
 
 
Fylkesmannens merknader 
 
Klagerett og klagefrist 
Det er partene i en forvaltningssak eller andre med rettslig klageinteresse som har adgang til å 
påklage vedtak i saken, jf. forvaltningsloven § 28. Reguleringsplanen er i dette tilfellet 
påklaget av Mary Blikken Gravdahl, Miljøpartiet De Grønne og Norges Miljøvernforbund. 
Det er på det rene at ingen av klagerne er saksparter. Spørsmålet er dermed om de har 
klagerett ved å ha rettslig klageinteresse. Dette innebærer et krav om en viss tilknytning til 
saken. 
 
Gravdahl er opplyst å være en aktiv bruker av området. Fylkesmannen har ikke noe å utsette 
på kommunens vurdering om at hun må anses å ha tilstrekkelig tilknytning til å ha klagerett. 
Videre legger Fylkesmannen til grunn at Miljøvernforbundet har tilstrekkelig tilknytning til 
saken som en relevant interesseorganisasjon. Vilkåret om klageinteresse anses dermed oppfylt 
for disse to klagerne og de har adgang til å påklage vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. 
 
Når det gjelder Miljøpartiet De Grønne, er utgangspunktet at politiske partier ikke har 
tilstrekkelig tilknytning til enkeltsaker til å kunne ha rettslig klageinteresse. Det er en 
alminnelig forutsetning at politiske partier først og fremst skal fremme sine synspunkter og ha 
påvirkning gjennom ordinære politiske prosesser. Politiske partier er skal dessuten ta stilling 
til spørsmål innenfor en rekke ulike samfunnsområder. Det er derfor uheldig å gi klagerett i 
enkeltsaker. Fylkesmannen ser ikke grunn til å vurdere Miljøpartiet De Grønne noe 
annerledes. Partiet har på denne bakgrunn ikke klagerett i saken, og klagen fra Miljøpartiet De 
Grønne må dermed avvises.  
 
Kommunen har lagt til grunn at klagene er fremsatt innen klagefristen etter forvaltningsloven 
§ 29. Fylkesmannen har ikke noe å utsette på dette. 
  
Fylkesmannens kompetanse som klageinstans i plansaker 
I henhold til plan- og bygningsloven er det kommunestyret som er plan- og 
reguleringsmyndighet. Det er kommunestyret som ut fra en helhetsvurdering avgjør hvilke 
arealer som skal inngå i en reguleringsplan, og hva arealene skal benyttes til, herunder 
hvordan planen skal utformes. Kommunestyret treffer endelig vedtak om reguleringsplan, 
herunder også vedtak om reguleringsendring. 
 
Fylkesmannens kompetanse i klagesak på reguleringsplan er beskrevet i rundskriv T-8/86 fra 
Miljøverndepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet og i brev av 16. januar 
2004 fra Miljøverndepartementet. 
 
Hvis det foreligger klare saksbehandlingsfeil som fører til at vedtaket må oppheves, jf. 
forvaltningsloven § 41, kan Fylkesmannen oppheve reguleringsvedtaket og sende saken i 
retur til kommunen for ny behandling. 
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Andre typer endringer i planen kan Fylkesmannen bare gjøre dersom kommunen er enig i 
endringene. Dette gjelder endringer i realiteten, for eksempel endringer på kart eller i 
reguleringsbestemmelser. Dersom Fylkesmannen mener det bør gjøres slike endringer, og 
kommunen ikke er enig, må klagesaken oversendes Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet for avgjørelse.  
 
Det presiseres samtidig at det i forbindelse med klagebehandling av planen ikke kan gjøres 
endringer som innebærer at planen endres i hovedtrekkene, selv om kommunen er enig i 
endringene.  
 
Det følger videre av forvaltningsloven § 34 andre ledd at Fylkesmannen skal legge vekt på det 
kommunale selvstyret ved prøving av det frie skjønn. Avveininger rundt arealbruk er fritt 
skjønn. 
 
Vurdering av klagernes anførsler 
Ved klagebehandlingen har kommunen tatt for seg de mest sentrale av anførslene som har 
vært fremsatt og konkludert med at klagene tilførte lite nytt til saken. Kommunen har vist til 
konsekvensutredningene som er gjort, blant annet med hensyn til grunnvann, sand og grus 
som begrensede ressurser, og sandfuruskogen i området. Klagepunktene har i all hovedsak 
også vært tatt opp og vurdert gjennom første- og andregangsbehandlingen av planforslaget.   
 
Fylkesmannen tiltrer kommunens vurdering av reguleringsplanen. Det er blant annet sett hen 
til de endringene som er gjort fra kommunens side. Reguleringsplanen innebærer nå at 70 % 
av lokaliteten med sandfuruskog blir ivaretatt, noe som er i samsvar med de fagkyndige 
rådene for å bevare verdien av denne naturtypen. Videre er uttaksdybden endret til kote 160. 
De ulike virkningene av planen fremstår også tilstrekkelig godt utredet. Etter dette har 
Fylkesmannen ikke noe å utsette på innholdet i planen eller kommunens saksbehandling. Når 
det gjelder klagernes øvrige anførsler, har Fylkesmannen etter en samlet vurdering kommet til 
at disse ikke kan føre frem. 
 
Konklusjon  
Fylkesmannen har kommet til at reguleringsplan for Kilemoen sanduttak er behandlet i 
samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og har ikke merknader til kommunens 
saksbehandling eller det utviste skjønn. 
 
 
 
Etter fullmakt 
 
Jørn-Tomas Einstabland 
fagsjef 
 
 
 

  Lene Stivi 
   

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Kopi til: 
Mary Blikken Gravdahl Høybyveien 54 3517 HØNEFOSS 
Norges Miljøvernforbund Postboks 593 5806 BERGEN 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/3882-4  Arkiv: Q13 &38  

 

Sak: 179/16 

 

Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Saken sendes kommunestyret uten innstilling. 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 20.09.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Et samlet formannskap oversender saken uten innstilling til kommunestyret, da vedlegg i saken 

forelå for sent. 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4006-2  Arkiv: 210  

 

Sak: 126/17 

 

Saksprotokoll - Tertialrapport 2. tertial 2017  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1) 2. tertialrapport – august 2017 tas til orientering. 

2) Følgende budsjettendringer forestas i driftsbudsjettet 2017: 

a) Rammeendring mellom Samfunn og Helse og omsorg ifm overføring av vaktmester til 

Boligtjenesten kr 255 000, korrigeres slik: 

i) 101000.400010.283 + kr 255 000 

ii) 124000.500040.190 – kr 255 000 

b) Utgifter Hønen Gård kr 6 700 000, korrigeres og finansieres slik: 

i) 137000.450400.254 + kr 6 700 000 

ii) 154000.951000.880 – kr 6 700 000 

c) Ressurskrevende tjenester kr 3 000 000, korrigeres og finansieres slik: 

i) 170000.450502.253 + kr 3 000 000 

ii) 154000.951000.880 – kr 3 000 000 

d) Venstresving Ringmoen kr 5 000 000, korrigeres og finansieres slik: 

i) 147000.590000.285 + kr 5 000 000 

ii) 154000 951000.880 – kr 5 000 000 

e) Borglund hengebro, kr 878 000, korrigeres og finansieres slik: 

i) 147000.500050.285 + kr 878 000 

ii) 154000.951000.880 – kr 878 000 

f) Partnerskapsmidler, manglende overføring fra 2016 til 2017 

i) 147000.721008.325 + kr 190 000 

ii) 154000.951000.880 – 190 000 

3) Følgende budsjettendringer foretas i investeringsbudsjettet 2017: 

a) Prosjekt 0251 Carport hjemmetjenesten avsluttes med et mindreforbruk og bruk av lån 

nedjusteres tilsvarende. Korrigeres slik: 

i) 091000.690000.870.0001 + kr 550 621 

ii) 023000.656000.254.0251 - kr 550 621 

b) Prosjekt for rehabilitering av veibruer og automatisk måleravslesning korrigeres slik: 

i) 023000.654000.332.19302 + kr 4 000 000 

ii) 023000.654000.332.19300 - kr 4 000 000 

c) Soveareal barnehage, finansieres ved bruk av lån, se KS-sak 99/17. Korrigeres slik: 

i) 023000.656000.221.17001 + kr 1 100 000 

ii) 091000.690000.870.0001 - kr 1 100 000 

d) Omdisponering fra prosjekt 0115 Energi, inneklima, overvåking og prosjekt 0250 

Tiltak eiendomsutvikling til prosjekt 0113 Varme Haugsbygd/Vang skoler. Korrigeres 

slik: 
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i) 023000.656000.222.0113 + kr 1 800 000 

ii) 023000.656000.190.0115 - kr 800 000 

iii) 023000.656000.190.0250 - kr 1 000 000 

e) Omdisponeres fra prosjekt 0720 Helse – Inventar/medisinsk utstyr til prosjekt 10016 

Austjord dagsenter for inndekning av inventar på Austjord.Korrigeres slik: 

i) 020000.657000.253.10016 + kr 800 000 

ii) 020000.640000.253.0720 - kr 800 000 

f) Totalrammen på prosjekt 10021 Hjelpemiddellager. Prosjektet tilføres midler fra 

prosjekt 10016 Austjord dagsenter. Korrigeres slik: 

i) 023000.657000.261.10021 + kr 3 000 000 

ii) 023000.657000.261.10016 - kr 3 000 000 

g) Renseanlegg og ledningsnett Nes i Ådal avsluttes. Korrigeres slik: 

i) 023000.651000.353.15003 + kr 6 228 981 

ii) 091000.690000.870.0001 - kr 6 228 981 

h) Paviljongløsning på Ullerål skole og forsert utbygging av bibrannstasjon på Sokna gir 

økte kostnader i 2017. Korrigeres slik: 

i) 023000.657000.222.10001 + kr 5 500 000 

ii) 023000.657000.339.10018 + kr 4 000 000 

iii) 091000.690000.870.0001 - kr 9 500 000 

i) Regulert investeringsbudsjett 2017 er for høyt i forhold til investeringstakten, 

nedjusteres. Korrigeres slik:  

i) 091000.690000.870.0001 + kr 72 008 600 (redusert bruk av lån) 

ii) 072910.690001.841.0001 + kr 8 520 000 (redusert mva. kompensasjon 

investeringer) 

iii) 023000.656000.265.0080 - kr 1 000 000 (EF – Helse- og omsorgsbygg) 

iv) 023000.656000.375.0105 - kr 5 000 000 (EF – Oppgradering og sprinkling 

Riddergården) 

v) 023000.656000.190.0115 - kr 3 000 000 (EF – Energi, inneklima, overvåking) 

vi) 023000.656000.190.0250 - kr 1 500 000 (EF – Tiltak eiendomsutvikling) 

vii) 023000.657000.222.10004 - kr 10 000 000 (Benterud skole) 

viii) 023000.657000.265.10006 - kr 7 000 000 (Heradsbygda omsorgssenter) 

ix) 023000.657000.265.10007 - kr 1 000 000 (Hov vest omsorgsboliger) 

x) 023000.657000.265.10008 - kr 1 500 000 (Hov øst omsorgsboliger) 

xi) 023000.657000.241.10015 - kr 4 000 000 (Ny legevakt) 

xii) 023000.657000.261.10016 - kr 4 600 000 (Austjord dagsenter) 

xiii) 023000.657000.332.14012 - kr 4 000 000 (G/S-vegbruer over Storelva) 

xiv) 023000.651000.345.15008 - kr 3 300 000 (Overføringsledninger Åsa - 

Monserud) 

xv) 023000.651000.353.15008 - kr 7 700 000 (Overføringsledninger Åsa - Monserud) 

xvi) 023000.651000.350.15013 - kr 12 000 000 (Monserud renseanlegg) 

xvii) 023000.651000.353.15014 - kr 1 000 000 (Sanering Nes i Ådal etappe 2) 

xviii) 023000.651000.345.15020 - kr 2 770 000 (Eggemoen VA-løsninger) 

xix) 023000.651000.353.15020 - kr 4 158 600 (Eggemoen VA-løsninger) 

xx) 023000.651000.353.15038 - kr 2 000 000 (Overvannskulvert Storjordet – 

St.Hanshaugen) 

xxi) 023000.651000.345.15039 - kr 2 000 000 (Hønengata nord VA) 

xxii) 023000.651000.353.15039 - kr 3 000 000 (Hønengata nord VA) 
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j) Forskudd venstresvingfelt Ringmoen. Korrigeres slik: 

i) 091000.690000.870.0001 + kr 2 700 000 

ii) 077000.690000.285.0611 + kr 300 000 

iii) 040000.690000.285.0611 - kr 3 000 000 

 

 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 24.10.2017: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4006-1   Arkiv:   

 

 

Tertialrapport 2. tertial 2017  
 

Forslag til vedtak: 

1) 2. tertialrapport – august 2017 tas til orientering. 

2) Følgende budsjettendringer forestas i driftsbudsjettet 2017: 

a) Rammeendring mellom Samfunn og Helse og omsorg ifm overføring av vaktmester til 

Boligtjenesten kr 255 000, korrigeres slik: 

i) 101000.400010.283 + kr 255 000 

ii) 124000.500040.190 – kr 255 000 

b) Utgifter Hønen Gård kr 6 700 000, korrigeres og finansieres slik: 

i) 137000.450400.254 + kr 6 700 000 

ii) 154000.951000.880 – kr 6 700 000 

c) Ressurskrevende tjenester kr 3 000 000, korrigeres og finansieres slik: 

i) 170000.450502.253 + kr 3 000 000 

ii) 154000.951000.880 – kr 3 000 000 

d) Venstresving Ringmoen kr 5 000 000, korrigeres og finansieres slik: 

i) 147000.590000.285 + kr 5 000 000 

ii) 154000 951000.880 – kr 5 000 000 

e) Borglund hengebro, kr 878 000, korrigeres og finansieres slik: 

i) 147000.500050.285 + kr 878 000 

ii) 154000.951000.880 – kr 878 000 

f) Partnerskapsmidler, manglende overføring fra 2016 til 2017 

i) 147000.721008.325 + kr 190 000 

ii) 154000.951000.880 – 190 000 

3) Følgende budsjettendringer foretas i investeringsbudsjettet 2017: 

a) Prosjekt 0251 Carport hjemmetjenesten avsluttes med et mindreforbruk og bruk av lån 

nedjusteres tilsvarende. Korrigeres slik: 

i) 091000.690000.870.0001 + kr 550 621 

ii) 023000.656000.254.0251 - kr 550 621 

b) Prosjekt for rehabilitering av veibruer og automatisk måleravslesning korrigeres slik: 

i) 023000.654000.332.19302 + kr 4 000 000 

ii) 023000.654000.332.19300 - kr 4 000 000 

c) Soveareal barnehage, finansieres ved bruk av lån, se KS-sak 99/17. Korrigeres slik: 

i) 023000.656000.221.17001 + kr 1 100 000 

ii) 091000.690000.870.0001 - kr 1 100 000 



- 

d) Omdisponering fra prosjekt 0115 Energi, inneklima, overvåking og prosjekt 0250 

Tiltak eiendomsutvikling til prosjekt 0113 Varme Haugsbygd/Vang skoler. Korrigeres 

slik: 

i) 023000.656000.222.0113 + kr 1 800 000 

ii) 023000.656000.190.0115 - kr 800 000 

iii) 023000.656000.190.0250 - kr 1 000 000 

e) Omdisponeres fra prosjekt 0720 Helse – Inventar/medisinsk utstyr til prosjekt 10016 

Austjord dagsenter for inndekning av inventar på Austjord.Korrigeres slik: 

i) 020000.657000.253.10016 + kr 800 000 

ii) 020000.640000.253.0720 - kr 800 000 

f) Totalrammen på prosjekt 10021 Hjelpemiddellager. Prosjektet tilføres midler fra 

prosjekt 10016 Austjord dagsenter. Korrigeres slik: 

i) 023000.657000.261.10021 + kr 3 000 000 

ii) 023000.657000.261.10016 - kr 3 000 000 

g) Renseanlegg og ledningsnett Nes i Ådal avsluttes. Korrigeres slik: 

i) 023000.651000.353.15003 + kr 6 228 981 

ii) 091000.690000.870.0001 - kr 6 228 981 

h) Paviljongløsning på Ullerål skole og forsert utbygging av bibrannstasjon på Sokna gir 

økte kostnader i 2017. Korrigeres slik: 

i) 023000.657000.222.10001 + kr 5 500 000 

ii) 023000.657000.339.10018 + kr 4 000 000 

iii) 091000.690000.870.0001 - kr 9 500 000 

i) Regulert investeringsbudsjett 2017 er for høyt i forhold til investeringstakten, 

nedjusteres. Korrigeres slik:  

i) 091000.690000.870.0001 + kr 72 008 600 (redusert bruk av lån) 

ii) 072910.690001.841.0001 + kr 8 520 000 (redusert mva. kompensasjon 

investeringer) 

iii) 023000.656000.265.0080 - kr 1 000 000 (EF – Helse- og omsorgsbygg) 

iv) 023000.656000.375.0105 - kr 5 000 000 (EF – Oppgradering og sprinkling 

Riddergården) 

v) 023000.656000.190.0115 - kr 3 000 000 (EF – Energi, inneklima, overvåking) 

vi) 023000.656000.190.0250 - kr 1 500 000 (EF – Tiltak eiendomsutvikling) 

vii) 023000.657000.222.10004 - kr 10 000 000 (Benterud skole) 

viii) 023000.657000.265.10006 - kr 7 000 000 (Heradsbygda omsorgssenter) 

ix) 023000.657000.265.10007 - kr 1 000 000 (Hov vest omsorgsboliger) 

x) 023000.657000.265.10008 - kr 1 500 000 (Hov øst omsorgsboliger) 

xi) 023000.657000.241.10015 - kr 4 000 000 (Ny legevakt) 

xii) 023000.657000.261.10016 - kr 4 600 000 (Austjord dagsenter) 

xiii) 023000.657000.332.14012 - kr 4 000 000 (G/S-vegbruer over Storelva) 

xiv) 023000.651000.345.15008 - kr 3 300 000 (Overføringsledninger Åsa - 

Monserud) 

xv) 023000.651000.353.15008 - kr 7 700 000 (Overføringsledninger Åsa - Monserud) 

xvi) 023000.651000.350.15013 - kr 12 000 000 (Monserud renseanlegg) 

xvii) 023000.651000.353.15014 - kr 1 000 000 (Sanering Nes i Ådal etappe 2) 

xviii) 023000.651000.345.15020 - kr 2 770 000 (Eggemoen VA-løsninger) 

xix) 023000.651000.353.15020 - kr 4 158 600 (Eggemoen VA-løsninger) 

xx) 023000.651000.353.15038 - kr 2 000 000 (Overvannskulvert Storjordet – 

St.Hanshaugen) 

xxi) 023000.651000.345.15039 - kr 2 000 000 (Hønengata nord VA) 



- 

xxii) 023000.651000.353.15039 - kr 3 000 000 (Hønengata nord VA) 

j) Forskudd venstresvingfelt Ringmoen. Korrigeres slik: 

i) 091000.690000.870.0001 + kr 2 700 000 

ii) 077000.690000.285.0611 + kr 300 000 

iii) 040000.690000.285.0611 - kr 3 000 000 

 

 

 

 

 

  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Tertialrapporten skal gi en status over driften i Ringerike kommune så langt i år. Den 

inneholder økonomisk åprprognose, oversikt over investeringer, sykefravær, bemanning og 

status salg eiendommer, verbalforslag 2016, verbalforslag 2017, status mål i Handlingsprogram 

2017-2020 samt status på vedtak fra kommunestyret som må følges opp av rådmannen. 

 

Beskrivelse av saken 

Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2017 som viser et 

merforbruk i forhold til budsjett på 11,4 mill. kroner. Dette er en forbedring fra forrige 

ordinære økonomirapport på i underkant av 5,3 mill. kroner. 

 
Alle tall i 1000 kr Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Årsprognose Årsbudsjett Avvik Avvik Avvik forrige

Rammeområdene 2016 (pr aug) hittil 2017 hittil 2017 hittil 2017 (inkl endr 1. T) % rapportering

SAMLET RESULTAT -123 960 -86 996 -42 207 44 789 11 389 0 -11 389 -16 670

Folkevalgte og revisjon 4 624 6 067 6 216 149 9 792 9 917 125 1 % 0

Administrasjon og fellestjenster 69 955 70 138 67 753 -2 385 99 907 96 316 -3 591 -4 % -800

Barnehage 114 312 118 203 120 786 2 583 185 275 185 393 118 0 % 1

Grunnskole 168 197 184 820 180 426 -4 394 287 743 285 178 -2 565 -1 % -1 503

Spesielle tiltak barn og unge 82 720 97 749 103 355 5 606 159 299 161 499 2 200 1 % 334

Kulturtjenesten 12 797 17 322 18 563 1 241 27 318 27 308 -10 0 % -10

Helse og omsorg 405 139 401 518 383 744 -17 774 615 130 592 546 -22 584 -4 % -12 855

Samfunn 80 305 62 675 65 822 3 147 115 661 107 210 -8 452 -8 % -2 508

Avsetninger, overføringer -60 467 -66 789 -6 284 60 505 -5 395 -6 695 -1 300 19 % 0

Skatt og rammetilskudd -1 024 148 -1 024 913 -1 049 965 -25 052 -1 594 445 -1 574 945 19 500 -1 % 0

Finans 22 607 46 213 67 377 21 163 111 104 116 274 5 170 4 % 670  
 

Fra forrige tertialrapport til denne tertialrapporten er følgende store endringer på kostnadssiden 

tatt inn: 

 

 Hønen gård 6,7 mill (Helse og omsorg) 

 Manglende finansiering ressurskrevende tjenster 3,0 mill (Helse og omsorg) 

 Venstresving Ringmoen 5,0 mill (Samfunn) 

 Borglund hengebro 0,9 mill (Samfunn) 

 

Etter 1. tertial er det budsjettert med et mindreforbruk (overskudd) i år på 33,8 mill. kroner 

(avsetning til disposisjonsfond). Blir regnskapsresultatet slik årsprognosen indikerer vil årets 

overskudd være redusert til ca 22,4 mill. kroner.  
 



- 

Sykefraværet pr 2. kvartal er på 7,9 % og en reduksjon fra 2016 hvor tilsvarende tall var 8,7 

%. Sykefravær er ikke til enhver tid fullstendig oppdatert da registrering mm har et etterslep på 

1 til 2 mnd. 

 

Økonomiske forhold 

Driftsbudsjettet: 

 

Punkt 2 a: Rammekorrigering uten økonomisk konsekvens; flytting av midler fra Samfunn til 

Helse og omsorg som følge av overføring av vaktmester til Boligtjenesten. 

Punkt 2 b: Hønen går har tidligere vært omtalt blant annet i 1. tertialrapport. Ringerike 

kommune har etter dommen i Høyesterett erkjent å ha tjeneste- og betalingsansvaret for fire 

brukere ved Hønen gård. Konsekvensen av dette tas nå inn i 2. tertialrapport og dekkes inn ved 

at årets avsetning til disposisjonsfond reduseres med 6,7 mill. kroner. 

Punkt 2 c: Økt innslagspunkt med mer enn lønnsvekst har bidratt til at forventet inntekt for 

ressurskrevende tjenester har blitt budsjettert med for høy inntekt med kr 3 mill. kroner. 

Konsekvensen av dette tas nå inn i 2. tertialrapport og dekkes inn ved at årets avsetning til 

disposisjonsfond reduseres med 3 mill. kroner.  

Punkt 2 d: Venstresvingefeltet Ringmoen var i utgangspunktet tatt inn i HP 2017-2020 som 

investeringer med et beløp på 5 mill. kroner. Dette kan imidlertid ikke klassifisers som 

investering da dette ikke er noe kommunen eier og det må da ytes tilskudd via 

driftsregnskapet. Konsekvensen av dette tas nå inn i 2. tertialrapport og dekkes inn ved at årets 

avsetning til disposisjonsfond reduseres med 5 mill. kroner. 

Punkt 2 e: Tiltak om utbedring av Borglund hengebru er godkjent av KS. På lik linje med 

punkt 2 d så eier heller ikke kommunen hengebrua og det må da også her ytes tilskudd via 

driftsregnskapet.  Konsekvensen av dette tas nå inn i 2. tertialrapport og dekkes inn ved at 

årets avsetning til disposisjonsfond reduseres med 0,878 mill. kroner. 

Punkt 2 f: I referatet fra møte i Rådet for Ringeriksregionen 13.09.17, er det forutsatt at 

resterende midler på kr 190 000 er overført fra 2016 til 2017, dvs at totalt disponible 

partnerskapsmidler i år er kr 1 940 000. Budsjettmidler på kr 190 000 må derfor tilføres ansvar 

721008 i 2. tertial. Konsekvensen av dette tas nå inn i 2. tertialrapport og dekkes inn ved at 

årets avsetning til disposisjonsfond reduseres med 0,190 mill. kroner. 

 

Investeringsbudsjettet: 

Det skal gjøres vedtak på alle endringer av årsbudsjett, så også overføring av budsjettmidler fra 

2016 til 2017. I kommunestyret 2. mars 2017 ble det lagt frem et notat om overføring av 

investeringsmidler fra 2016 til 2017. Investeringsbudsjett 2017 vedtas herved i tråd med dette 

notatet. 

 

Punkt 3 a: Prosjekt 0251 Carport hjemmetjenesten avsluttes med et mindreforbruk og bruk av 

lån nedjusteres tilsvarende: 

 091000.690000.870.0001 debet kr 550 621 

 023000.656000.254.0251 kredit kr 550 621 

 

Punkt 3 b: Total kostnadsramme på prosjekt 19302 Rehabilitering av veibruer økte med 4 

millioner kroner når prosjektet ble utvidet med to nye bruer, se KS-sak 61/17. Budsjettpost 

19300 Kommunale veier, gatelys, park og idrett har en bevilgning til Automatisk måleravlesing 

i 2017 på 4 millioner kroner som ikke blir benyttet fordi tiltaket er utsatt. Budsjettmidlene 

omdisponeres fra 19300 til 19302 slik: 

 023000.654000.332.19302 debet kr 4 000 000 



- 

 023000.654000.332.19300 kredit kr 4 000 000 

 

Punkt 3 c: Kostnaden til utbedringer i 2017 på 1,1 millioner kroner i forbindelse med nytt 

investeringstiltak Soveareal barnehage, finansieres ved bruk av lån, se KS-sak 99/17: 

 023000.656000.221.17001 debet kr 1 100 000 

 091000.690000.870.0001 kredit kr 1 100 000 

 

Punkt 3 d: Det foretas en omdisponering fra prosjekt 0115 Energi, inneklima, overvåking og 

prosjekt 0250 Tiltak eiendomsutvikling til prosjekt 0113 Varme Haugsbygd/Vang skoler slik: 

 023000.656000.222.0113 debet kr 1 800 000 

 023000.656000.190.0115 kredit kr 800 000 

 023000.656000.190.0250 kredit kr 1 000 000 

 

Punkt 3 e: Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 0720 Helse – Inventar/medisinsk utstyr til 

prosjekt 10016 Austjord dagsenter for inndekning av inventar på Austjord: 

 020000.657000.253.10016 debet kr 800 000 

 020000.640000.253.0720 kredit kr 800 000 

 

Punkt 3 f: Totalrammen på prosjekt 10021 Hjelpemiddellager økes til 11 millioner kroner når 

opsjoner utløses. Prosjektet tilføres 3 millioner kroner fra prosjekt 10016 Austjord dagsenter, 

som på sin side blir godskrevet med investeringstilskudd fra Husbanken senere i høst. 

Korrigeres slik: 

 023000.657000.261.10021 debet kr 3 000 000 

 023000.657000.261.10016 kredit kr 3 000 000 

 

Punkt 3 g: Regnskapet for renseanlegg og ledningsnett Nes i Ådal viser et merforbruk på 6,2 

millioner kroner. Utbygging VAR vil på et senere tidspunkt legge frem sluttrapport på 

prosjektet. Prosjektet avsluttes økonomisk ved økt bruk av lånemidler: 

 023000.651000.353.15003 debet kr 6 228 981 

 091000.690000.870.0001 kredit kr 6 228 981 

 

Punkt 3 h: Paviljongløsning på Ullerål skole og forsert utbygging av bibrannstasjon på Sokna 

gir økte kostnader i 2017. Prosjektene tilføres budsjettmidler i 2017 og bruk av lån 

oppjusteres. Samtidig er budsjettene nedjustert tilsvarende i 2018, slik at prosjektenes 

totalrammer ikke endres. 

 023000.657000.222.10001 debet kr 5 500 000 

 023000.657000.339.10018 debet kr 4 000 000 

 091000.690000.870.0001 kredit kr 9 500 000 

 

Punkt 3 i: Regulert investeringsbudsjett 2017 er for høyt og må nedjusteres på en rekke 

prosjekter. Budsjettert bruk av lån i 2017 og mva. kompensasjon reduseres med 80,5 millioner 

kroner som følge av dette. Korrigeres slik:  

 091000.690000.870.0001 debet kr 72 008 600 (redusert bruk av lån) 

 072910.690001.841.0001 debet kr 8 520 000 (redusert mva. kompensasjon 

investeringer) 

 023000.656000.265.0080 kredit kr 1 000 000 (EF – Helse- og omsorgsbygg) 

 023000.656000.375.0105 kredit kr 5 000 000 (EF – Oppgradering og sprinkling 

Riddergården) 

 023000.656000.190.0115 kredit kr 3 000 000 (EF – Energi, inneklima, overvåking) 



- 

 023000.656000.190.0250 kredit kr 1 500 000 (EF – Tiltak eiendomsutvikling) 

 023000.657000.222.10004 kredit kr 10 000 000 (Benterud skole) 

 023000.657000.265.10006 kredit kr 7 000 000 (Heradsbygda omsorgssenter) 

 023000.657000.265.10007 kredit kr 1 000 000 (Hov vest omsorgsboliger) 

 023000.657000.265.10008 kredit kr 1 500 000 (Hov øst omsorgsboliger) 

 023000.657000.241.10015 kredit kr 4 000 000 (Ny legevakt) 

 023000.657000.261.10016 kredit kr 4 600 000 (Austjord dagsenter) 

 023000.657000.332.14012 kredit kr 4 000 000 (G/S-vegbruer over Storelva) 

 023000.651000.345.15008 kredit kr 3 300 000 (Overføringsledninger Åsa - Monserud) 

 023000.651000.353.15008 kredit kr 7 700 000 (Overføringsledninger Åsa - Monserud) 

 023000.651000.350.15013 kredit kr 12 000 000 (Monserud renseanlegg) 

 023000.651000.353.15014 kredit kr 1 000 000 (Sanering Nes i Ådal etappe 2) 

 023000.651000.345.15020 kredit kr 2 770 000 (Eggemoen VA-løsninger) 

 023000.651000.353.15020 kredit kr 4 158 600 (Eggemoen VA-løsninger) 

 023000.651000.353.15038 kredit kr 2 000 000 (Overvannskulvert Storjordet – 

St.Hanshaugen) 

 023000.651000.345.15039 kredit kr 2 000 000 (Hønengata nord VA) 

 023000.651000.353.15039 kredit kr 3 000 000 (Hønengata nord VA) 

 

Punkt 3 j: I finansieringsplanen for 2017 er det budsjettert med et forskudd til 

venstresvingefelter Ringmoen på 3 millioner kroner og en refusjon fra andre på 0,3 millioner 

kroner. Finansiering av netto forskudd på 2,7 millioner kroner er budsjettert som bruk av 

lånemidler. Forskudd til private kan ikke lånefinansieres, og netto forskudd og budsjettert bruk 

av lån reduseres med 2,7 millioner kroner. 

 091000.690000.870.0001 debet kr 2 700 000 

 077000.690000.285.0611 debet kr 300 000 

 040000.690000.285.0611 kredit kr 3 000 000 

 

Rådmannens vurdering 

Vi ser at vi fortsatt har noen økonomiske utfordringer spesielt innenfor Helse og omsorg og 

Samfunn. Dette følges tett opp for å avklare situasjonen og mulighetene til å komme nærmere 

budsjettbalanse.  

 

Hønen Gård, vesntresvingfelt Ringmoen samt utbedring av Borglund hengebro gjør at vi får 

ekstraordinære utgifter i år.  

 

Når det gjelder rammetilskudd og inntektsutjevning så ser det ut til at budsjettert nivå samlet 

for disse ligger noe for høyt. Prognosen for 2. tertial er som følge av dette redusert med 6,5 

mill.  

 

Vi har fremdeles en skattevekst pr 2. tertial sammenlignet med fjoråret. Skatteveksten ligger 

over anslaget i statsbudsjettet og dette er tatt inn en forventet økning på 26 mill. kroner. 

Skatteveksten demper effekten av de ekstraordinære utgiftene samt reduksjon i rammetilskudd 

og inntektsutjevning. 

 

Det meldes om at 85 % av investeringsprosjektene følger oppsatt fremdriftsplan. 

 

Vi ligger an til å levere et positivt regnskapsresultat og derved styrke kommunens 

disposisjonsfond ytterligere. Vi bygger videre! 



- 
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1. Innledning
Tertialrapporten skal gi en status over driften i Ringerike kommune så langt i år, og gjennom
årsprognoser si noe om forventet økon omisk resultat for dette driftsåret. Rapporten skal også gi noe
mer utfyllende kommentarer fra de ulike drifts områ dene, investeringsprosjekter, målene som er
definert i kommunens Handlingsprogram mm .

Det må tas høyde for at uforutsette hendelser, skattein n tekter , pensjonskostnad og
regnskapstekniske disposisjoner ved årets slutt k an få uforutsett resultateffekt både positivt og
negativt i forhold til de økonomiske prognosen e .

2. Årsprognose
Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2 0 1 7 som viser et merforbruk i
forhold til budsjett på 11,4 mill. kroner. Dette er en forbedring fra forrige økonomirapport på i
underkant av 5,3 mill. kroner.

Fra forrige tertialrapport til denne tertialrapporten er følgende store endringer på kostnadssi den tatt
inn:

Hønen gård 6,7 mill (Helse og omsorg)

Manglende finansiering ressurskrevende tjenster 3,0 mill (Helse og omsorg)

Venstresving Ringmoen 5,0 mill (Samfunn)
Borglund hengebro 0,9 mill (Samfunn)

Etter 1. tertial er det budsjettert med et mindrefo rbruk (overskudd) i år på 33,8 mill. kroner
(avsetning til disposisjonsfond). Blir regnskapsresultatet slik årsprognosen indikerer vil årets
overskudd være redusert til ca 22,4 mill. kroner.
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3. Rammeområdene - Kommentarer til årsprognosen

Folkevalgte og revi sjon
Årets budsjetterte rammer ser ut til å holde . Utgifter i forbindelse med politiske møter vil være noe
uforutsigbart frem til de endelige regnskapstallene foreligger ved nyttår men det antydes et lite
mindreforbruk til tross for merforbruk på kontroll og revisjon.

Administrasjon og fellestjenester
Endringer i samt prisvekst på kommunens forsikringer og kontingenter gjør at det blir utfordringer i
forhold til å holde se g innenfor budsjettrammen. I kke - budsjetterte utgifter i forbindelse med
kommunens digi taliseringstrategi bidrar vesentlig til merforbruket på rammeområdet.
Regionkoordinator, trainee, lærlingeordningen, HMS, Informasjonstiltak og økonomiavdelingen viser
etter 2 /3 av året merforbruk i forhold til budsjett.

Satsning på kompetanse er et prio ritert område. Lederprogrammet er gjennomført i henhold til plan
og de fleste lederteam har fått individuell veiledning rettet mot sine definerte behov. Det er videre
gjennomført mange kompetansetiltak for ansatte med spesiell prioritering innen sektor hel se og
omsorg, skole og barn/unge. Tilbakemeldinger på lederprogrammet og kompetansetiltakene er
svært positive.

Utgifter for valget har vi ikke oversikt over pr 2. tertial men dette vil vi komme tilbake til på
rapportering pr 31. oktober.

Barnehage
Områd et har siden 2016 hatt mye fokus på å få barn fra minoritetsspråklige familier inn i
barnehagen. Dette arbeidet har vært en suksess, og ved nyttår var 75 % av alle barn 1 - 5 år med
minoritetsspråklig bakgrunn i barnehage. Dette målrettede arbeidet fortsette r i 2017, og anses som
en viktig del av integreringsarbeidet. Det er blant annet gjennomført et foreldremøte hvor alle barn
med minoritetsspråklig bakgrunn var invitert. Barnevern og Forebyggende heletjenester var tilstede.
Ny nasjonal rammeplan for barneh agene gjelder fra 1. august og arbeidet med implementering skjer
gjennom kompetansetiltaket «Være sammen» i sektoren. Barnehagene drives etter prinsippet
løpende opptak.

Området drifter innenfor budsjetterte rammer .

Grunnskole
Aktiviteten ved Læringssente ret for voksne er stor etter at det har vært bosatt mange flyktninger i
perioden 2015 – 2017. Utbetaling av Introduksjonsstønad er blitt høyere enn tidligere antatt og
behovet for gruppedeling er også økt, slik at rammeområdet går mot et merforbruk på rund t 2,5 mill.
kroner

Spesielle tiltak barn og unge
Samlet melder rammeområdet et mindreforbruk på 2,2 mill. kroner.

Barnevernet har store utfordringer med utgifter til fosterhjemsgodtgjørelse , og viser et merforbruk
på 2,4 mill. kroner. I forbindelse med av lastningstjenestene for barn og tjenester til barn i barnebolig,
er det et merforbruk på 3 mill. kroner. Nye brukere og oppbemanning på skole er grunn er til
merforbruk. Rammeområdet har et mindreforbruk i bofellesskapene for enslige mindreårige
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flyktninge r på 7 mill. kroner. Det var i år planlagt 3 bofellesskap i full drift, men det er kun behov for
2. Med færre bosettinger av mindreårige flyktninger vil tilskuddet fra staten reduseres, noe som vises
under rammeområde 7 Avsetninger, overføringer. Helsestas jonstjenesten har også bidratt positivt til
mindreforbruket i rammeområdet, på grunn av vakanser .

Kulturtjenesten
Kulturtjenesten driftes i samsvar med budsjett. Kommunens nylig vedtatte kulturplan er førende for
kommunens videre arbeid innenfor kultursekt oren .

Helse og omsorg
Rammeområdet melder om et samlet merforbruk på 22,6 mill. kroner, og av dette er endringen fra
forrige rapportering på 9,7 mill. kroner i økt merforbruk. Ringerike kommune har etter dommen i
Høyesterett erkjent å ha tjeneste - og betal ingsansvaret for fire brukere ved Hønen gård. Disse
kommer fra kommunene Bergen, Oslo og Hitra. Skyldig beløp summerer seg til 6,7 mill. kroner, og
dette er nå tatt inn i prognosen.

Det er fortsatt økning i utgifter til sosialhjelp, spesielt til boutgifter . Tiltakene som er satt i verk har
ikke foreløpig gitt effekt, og det ser ut til at sosialhjelpsutbetalingen blir 2,3 mill. kroner høyere enn
tidligere meldt. Men med færre flyktninger er det registrert reduserte utgifter til sosialhjelp til disse i
større lsesorden 1,1 mill. kroner.

Det har vært en økning i tjenestebehovet i enkelte omsorgsboliger/bofellesskap. Dette skyldes
endrede behov hos enkelte brukere og nye brukere med store tjenestebehov, og det meldes et
merforbruk på 1,2 mill. kroner.

Boligtjenes ten som er nyopprettet i løpet av året, har nå fått samlet alle ressursene som jobber med
boligsosialt arbeid under samme tak. Inventar og utstyr til nytt kontor samt en endring i bemanning
har ført til et merforbruk på 0,6 mill. kroner .

Samfunn
Område vis er et merforbruk på ca 8,5 mill. kroner. I tertialrapporten har vi splittet i ordinær drift og
selvkost. Selvkostområdene melder om et mindreforbruk på 1,4 mill . kroner mens ordinærdrift da
melder om merforbruk på 9,9 mill. kroner. I denne rapporten har ti lskudd til venstresving Ringmoen
blitt tatt inn med 5 mill. kroner samt at tilskudd til utbedring av Borglund hengebru er tatt inn med
0,9 mill. kroner. Trekkes disse to tilskuddene ut av prognosen er rammeområdets prognose på nivå
med økonomirapport pr 31 .07.

I forbindelse med organisering med Teknisk Forvaltning og Teknisk Drift er det lagt forventninger om
lavere ressursbruk spesielt innenfor teknisk forvaltning. Her har det frem til 2017 vært større
utfordringer for å levere så nær budsjett som mulig. Det er innført tiltak for å redusere. I tillegg er det
høy aktivitet på P lankontoret som også varsler et merforbruk i år på ca 0,9 mill. kroner

Avsetninger, overføringer
Å rets budsjetterte avsetning til lønnsvekst ser ut til å holde . Lokale forhandlinger p ågår fortsatt men
forventes sluttført primo oktober.

Det har siden slutten av 2015 blitt jobbet med s anering av arkiv på Norderhov hjemmet . Arbeidet har
vært vesentlig mer omfattende og tatt lenger t id enn IKA Kongsberg, som utfør e r arbeidet, anslo ved
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bef aring. Totalt har saneringen pr nå en kostnad pr primo oktober på ca 3,4 mill. kroner . D et ble i
2015 budsjettert med bruk av 1 mill. kroner. Hovedårsaken til merforbruket er at materialet som ble
sendt til IKA Kongsberg , spesielt fra vedrørende Tyristrand , var i meget dårlig forfatning samt dårlig
organisert . Arbeidet pågår fortsatt.

Skatt og rammetilskudd
Vi ser fremdeles en skattevekst i 2017 sammenlignet med samme periode i 2016 som ligger over
anslaget i statsbudsjettet. Året startet med stor vekst i s katteinntekt sammenlignet med de samme
månedene i 2016. Det var først ifra april at den store veksten kom i fjor. Vi ser nå at skatteinngangen
har vært jevnt høyere enn 2016 og ved å forutsette med at vi får samme skatteinngang i september -
desember 2017 so m vi hadde i 2016 så vil vi kunne forbedre prognosen med 26 mill. kroner.

Vi antar et rammetilskudd på 674 mill. kroner pluss inntektsutjevning på 75,5 mill . kroner. Dette
ligger under budsjett på 756 mill. kroner og følgelig er prognosen ned med 6,5 mill . kroner i forhold
til budsjett ert nivå.

På grunn av det lave rentenivået vil årets rentekompensasjon fra Husbanken bli lavere enn
budsjettert. Merinntekten fra konsesjonskraft som tidligere er meldt vil dekke opp for dette.

Finans
Året har vært godt på ma nge områder innenfor finansområdet. Likviditeten har vært god , noe som
sikrer renteinntekter tross lav innskuddsrente . I tertialrapporten har vi forutsatt en reduksjon i
renteutgifter på 4 mill. kroner som følge av senere låneopptak samt lavere lånerente e nn antatt.

Ved utgangen av august 2017 var Fossefondets markedsverdi kr 135.630.704. Hittil i år er
avkastningen kr 6.492.309, som tilsvarer 5,03 %. Fondet skal være investert med nøytralvekt slik det
er beskrevet i finansreglementet, og pr 3 1 .08.2017 best år porteføljen av:

• 24,3 % pengemarkedsfond
• 36,1 % obligasjonsfond
• 39,6 % aksjefond (hvor 29,3 % i internasjonale aksjer og 10,3 % i norske aksjer)

Avkastningen har hittil i år vært svært bra. Det er spesielt aksjemarkedet som bidrar til denne
positive tren den. I juli og august fikk de norske aksjene en oppsving, som skyldes at oljeprisene
styrket seg. Hittil har de norske aksjefondene gitt en avkastning på ca 11 %, og de internasjonale
aksjefondene ca 7 %. Det er en positiv utvikling hva gjelder global veks t og inntjening på børsene.
Imidlertid er verdsettelsen relativ høy sett i forhold til tidligere år hvor renten har vært høyere. På
bakgrunn av dette opprettholdes nøytralvekten i norske og internasjonale aksjer.

Avkastningsmålet for Fossefondet er i år bu dsjettert til 5 mill. kroner. Det er oppjustert til 5,5 mill.
kroner i prognosen for 2. tertial.

4. Status bosetting av flyktninger
Kommunen har etter anmodning fra IMDi vedtatt å bosette 90 flyktninger i 2017. 15 av disse skal
være enslige mindreårige. I ti llegg kommer eventuelle familiegjenforeninger . Så langt i år er det
bosatt 65 personer. 1 4 er kommet gjennom familiegjenforening.
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IMDi har varslet at behovet for bosetting av enslige mindreårige er lavere enn 15, og kommunen
forbereder seg nå på å ta imot 10 i år. Pr 2. tertial er 6 enslige mindreårlige bosatt i 2017 . Dette
kommer i tillegg til de 20 ungdommene som ble bosatt i 2016.

5. Likviditetssituasjonen
Kommunen har bedret sin likviditetssituasjon de siste årene. Ved inngangen til 2017 har kommunen
ca 4 05 mill. kroner i likvide midler på bankkonto. Ved utgangen av august er beløpet ca 418 mill.
kroner. I tillegg har kommunen en driftskreditt på 100 mill. kr oner knyttet til driftskontoen, og ca 13 5
mill. kroner i verdipapirfond tilknyttet Fossefondet. Dri ftskreditten har ikke vært benyttet så langt i
2017.
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6. Investeringer
Investeringsregnsk ap pr 2 . tertial 2017 med årsprognose og avvik ift budsjett

Tabellen under viser årets budsjetterte og regnskapsførte utgifter pr prosjekt:
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Pro sjektregnskap inv esteringer pr 2 . tertial 2017
Tabellen under viser total prosjektkostnad for de prosjektene som pågår over flere regnskapsår:
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Kommentarer til utvalgte prosjekter

10001 Ullerål skole rehabilitering / utbygging:
Undervisningspaviljonger er satt o pp. Anbudsevaluering starter opp i september 2017. Prosjektet
følger oppsatt fremdriftsplan.

10003 Sokna skole:
Skolen står ferdig, men uteområdet er ikke godkjent Asfaltering av uteområdene er utført, arbeider
med uteområdene gjøres høst 2017.. Det er bevilget 3 mill. kroner til dette i år.

10004 Ny ba rneskole Hønefoss syd:
Offisiell byggestart 9. mai. Prosjektet følger oppsatt fremdriftsplan og man jobber mot tett bygg til
nyttår.

10015 Ny legevakt :
Prosjektet startet opp i år. Brukerprosess og ar kitekt gjennomføres høst 2017.

15006 Ringerike vannverk :
Prosjektet gjennomføres iht. oppsatt fremdrift og vedtatt budsjett. Prognose 2017: kr 65 816 102 (=
justert budsjett 1. tertial).

15012 Nymoen Hen :
Skal i forhandlinger sluttoppgjør. Prognose lik budsjett.

15013 Utbygging Monserud RA
Prosjektet gjennomføres iht. oppsatt fremdrift og vedtatt budsjett. Årsprognosen er imidlertid lavere
enn budsjett pga. kr 10 mill. i reserve som ikke vil benyttes inneværende år. Prognose 2017: kr 137
113 676. Bud sjett 2017: kr 149 167 166.

15017 Brutorget VA - anlegg :
Prosjektet har ikke bevilgning inneværende år, men det gjenstår noen arbeider (asfaltering etc.)
Prognose 2017: kr 300 000.
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15023 Hønengata 18 - 20 :
Det er pr. nå ca. kr 800 000 i overforbruk på prosje ktet. Dette skyldes høyere gravekostnader enn
antatt. Overtagelse og sluttdokumentasjon gjenstår. Prognose 2017: kr 1 237 017. Budsjett 2017: kr
376 017.

14012 G/S bruer over Storelva:
Prosjektet er i oppstartsfasen. Arkitektkonkurranse skal gjennomføres og prosess må planlegges.
Etter politisk sak i juni ble prosjektet utsatt. Prognose 2017: 0.

15014 Sanering Nes i Ådal etappe 2:
Prosjektet har utsatt oppstart pga. av andre prioriterte prosjekt. Geoteknisk undersøkelse med
trasevurdering startes høst 20 17, prosjektering påbegynnes våren 2018. Prognose 2017: 300 000.

15038 Overvannskulvert Storjordet – St - haugen:
Skal startes opp med prosjektering i høsten 2017.

15039 Hønengata Nord:
Oppstart avhenger av privat utbygger. Signaler om det skal startes opp i inneværende år.

Budsjettendringer investeringer 2. tertial
Det skal gjøres vedtak på alle endringer av årsbudsjett, så også overføring av budsjettmidler fra 2016
til 2017. I kommunestyret 2. mars 2017 ble det lagt frem et notat om overføring av
in vesteringsmidler fra 2016 til 2017. Investeringsbudsjett 2017 vedtas herved i tråd med dette
notatet.

Prosjekt 0251 Carport hjemmetjenesten avsluttes med et mindreforbruk og bruk av lån nedjusteres
tilsvarende:

091000.690000.870.0001 debet kr 550 621

02300 0.656000.254.0251 kredit kr 550 621

Total kostnadsramme på prosjekt 19302 Rehabilitering av veibruer økte med 4 millioner kroner når
prosjektet ble utvidet med to nye bruer, se KS - sak 61/17. Budsjettpost 19300 Kommunale veier,
gatelys, park og idrett har e n bevilgning til Automatisk måleravlesing i 2017 på 4 millioner kroner som
ikke blir benyttet fordi tiltaket er utsatt på ubestemt tid. Budsjettmidlene omdisponeres fra 19300 til
19302 slik:

023000.654000.332.19302 debet kr 4 000 000

023000.654000.332.1930 0 kredit kr 4 000 000

Kostnaden til utbedringer i 2017 på 1,1 millioner kroner i forbindelse med nytt investeringstiltak
Soveareal barnehage, finansieres ved bruk av lån, se KS - sak 99/17:

023000.656000.221.17001 debet kr 1 100 000

091000.690000.870.0001 k redit kr 1 100 000
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Det foretas en omdisponering fra prosjekt 0115 Energi, inneklima, overvåking og prosjekt 0250 Tiltak
eiendomsutvikling til prosjekt 0113 Varme Haugsbygd/Vang skoler slik:

023000.656000.222.0113 debet kr 1 800 000

023000.656000.190.0115 k redit kr 800 000

023000.656000.190.0250 kredit kr 1 000 000

Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 0720 Helse – Inventar/medisinsk utstyr til prosjekt 10016
Austjord dagsenter for inndekning av inventar på Austjord:

020000.657000.253.10016 debet kr 800 0 00
020000.640000.253.0720 kredit kr 800 000

Totalrammen på prosjekt 10021 Hjelpemiddellager økes til 11 millioner kroner når opsjoner utløses.
Prosjektet tilføres 3 millioner kroner fra prosjekt 10016 Austjord dagsenter, som på sin side blir
godskrevet med investeringstilskudd fra Husbanken senere i høst. Korrigeres slik:

023000.657000.261.10021 debet kr 3 000 000
023000.657000.261.10016 kredit kr 3 000 000

Regnskapet for renseanlegg og ledningsnett Nes i Ådal viser et merforbruk på 6,2 millioner kroner.
Ut bygging VAR vil på et senere tidspunkt legge frem sluttrapportering på prosjektet. Her og nå
avsluttes prosjektet økonomisk ved økt bruk av lånemidler:

023000.651000.353.15003 debet kr 6 228 981
091000.690000.870.0001 kredit kr 6 228 981

Paviljongløsning p å Ullerål skole og forsert utbygging av bibrannstasjon på Sokna gir økte kostnader i
2017. Prosjektene tilføres budsjettmidler i 2017 og bruk av lån oppjusteres. Samtidig er budsjettene
nedjustert tilsvarende i 2018, slik at prosjektenes totalrammer ikke e ndres.

023000.657000.222.10001 debet kr 5 500 000

023000.657000.339.10018 debet kr 4 000 000

091000.690000.870.0001 kredit kr 9 500 000

Regulert investeringsbudsjett 2017 er for høyt og må nedjusteres på en rekke prosjekter. Budsjettert
bruk av lån i 2017 og mva. kompensasjon reduseres med 80,5 millioner kroner som følge av dette.
Korrigeres slik:

091000.690000.870.0001 debet kr 72 008 600 (redusert bruk av lån)

072910.690001.841.0001 debet kr 8 520 000 (redusert mva. kompensasjon investeringer)

023000.656 000.265.0080 kredit kr 1 000 000 (EF – Helse - og omsorgsbygg)
023000.656000.375.0105 kredit kr 5 000 000 (EF – Oppgradering og sprinkling Riddergården)

023000.656000.190.0115 kredit kr 3 000 000 (EF – Energi, inneklima, overvåking)

023000.656000.190.0250 k redit kr 1 500 000 (EF – Tiltak eiendomsutvikling)

023000.657000.222.10004 kredit kr 10 000 000 (Benterud skole)

023000.657000.265.10006 kredit kr 7 000 000 (Heradsbygda omsorgssenter)

023000.657000.265.10007 kredit kr 1 000 000 (Hov vest omsorgsboliger)
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0 23000.657000.265.10008 kredit kr 1 500 000 (Hov øst omsorgsboliger)

023000.657000.241.10015 kredit kr 4 000 000 (Ny legevakt)

023000.657000.261.10016 kredit kr 4 600 000 (Austjord dagsenter)
023000.657000.332.14012 kredit kr 4 000 000 (G/S - vegbruer over St orelva)

023000.651000.345.15008 kredit kr 3 300 000 (Overføringsledninger Åsa - Monserud)

023000.651000.353.15008 kredit kr 7 700 000 (Overføringsledninger Åsa - Monserud)

023000.651000.350.15013 kredit kr 12 000 000 (Monserud renseanlegg)
023000.651000.35 3.15014 kredit kr 1 000 000 (Sanering Nes i Ådal etappe 2)

023000.651000.345.15020 kredit kr 2 770 000 (Eggemoen VA - løsninger)

023000.651000.353.15020 kredit kr 4 158 600 (Eggemoen VA - løsninger)

023000.651000.353.15038 kredit kr 2 000 000 (Overvannskulvert Storjordet –
St.Hanshaugen)

023000.651000.345.15039 kredit kr 2 000 000 (Hønengata nord VA)

023000.651000.353.15039 kredit kr 3 000 000 (Hønengata nord VA)

I finansieringsplanen for 2017 er det budsjettert med et forskudd til venstresvingefelter Ringmoen på
3 millioner kroner og en refusjon fra andre på 0,3 millioner kroner. Finansiering av netto forskudd på
2,7 millioner kroner er budsjettert som bruk av lånemidler. Forskudd til private kan ikke
lånefinansieres, og netto forskudd og budsjettert bruk av lå n reduseres med 2,7 millioner kroner.

• 091000.690000.870.0001 debet kr 2 700 000
• 077000.690000.285.0611 debet kr 300 000

• 040000.690000.285.0611 kredit kr 3 000 000
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7. Sykefravær
Sykefraværet fortsetter å synke og pr 2. kvartal er sykefraværet på 7,9 % en redu ksjon fra 2016 hvor
tilsvarende tall var 8,7 %. Sykefravær er ikke til enhver tid fullstendig oppdatert da registrering mm
har et etterslep på 1 til 2 mnd. Med utgangspunkt i foreløpige tall for 2017 er antatt prognose for
sykefravær i 2017 på under 8 %.

H ele kommunen

Fraværet i 2. kvartal 2017 er 7,9 % og det er en nedgang på 0,8 prosentpoeng (pp) i forhold til 2.
kvartal i 2016. Korttidsfraværet har gått ned med 0,5 prosentpoeng til 1,1 %. Langtidsfraværet har
gått ned med 0,4 prosentpoeng til 5,9 %. D et egenmeldte fraværet økte imidlertid med 0,1
prosentpoeng til 1 %.

0,9

1,6

6,3

8,7

1,0

1,1

5,9

7,9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Egenmeldt
fravær

1-8 dager

Korttidsfravær
1-16 dager

Langtidsfravær
17-365 dager

Totalt

Sykefraværet i % 2. kvartal 2016 - 2017
Ringerike kommune

2017
2016



14

R inger ike kommu ne – 2 . tert ia lrapport , augus t 201 7

Administrasjon og fellestjenester

Administrasjon og fellestjenester har et sykefravær 2 . kvartal 2017 på 5,3 % , en økning på 1,0
prosentpoeng i forhold til 2. kvartal 2016 . De t er langtidsfraværet som har økt med 1,7
prosentpoeng . Korttidsfraværet er redusert mens d et egenmeldte fraværet er uendret.

Barnehage

Barneha ge sektorens totale sykefravær 2 . kvartal 2017 er 9,7 % , en nedgang på 0,7 prosentpoeng i
forhold til 2. kv artal 2016. K orttidsfraværet har gått ned med 1,2 prosentpoeng til 0,6 %.
Lan gtidsfraværet har økt med 0,7 prosentpoeng til 8 % , d et egenmeldte fraværet er uendret.
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Spesi elle tiltak for barn og unge

Det totale sykefraværet i Spesi elle tiltak for barn og unge 2 . kvartal 2017 er 6,3 % , en reduksjon på
4,3 prosentpoeng i forhold til 2. kvartal 2016. Alle typer fravær går ned. Langtidsfraværet har størst
nedgang med 3 prosentpoeng til 4,4 %.

Skole

Sykefraværet i Skole sektoren 2 . kvartal 2017 er 5,5 % , en reduksjon på 1,4 prosentpoeng i forhold til
2. kvartal 2016. Langtidsfraværet har gått ned med 1,2 prosentpoeng til 4,2 % og ko rttidsfraværet er
redusert med 0,3 prosentpoeng til 0,6 %.
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Kultur

Sykefraværet i Kultursektoren 2. kvartal 2017 er 7,6 % , en økning på 6,1 prosentpoeng i forhold til 2.
kvartal 2016. Det er langtidsfraværet som har økt med 7 prosentpoeng til 7 %. Kultursektoren er en
liten enhet og endringer i sykefraværet vil ha stor påvirkning på sykefraværsprosentene.

Helse og omsorg

Sykefraværet i Helse sektoren 2 . kvartal er 10,5 % , en reduksjon på 0,6 prosentpoeng i forhold til 2.
kvartal 2016. Det er korttidsfraværet som har gått mest ned, med 0,4 prosentpoeng til 1,7 %.
Langtidsfraværet har også gått noe ned med 0,1 prosentpoeng til 7,8 %.
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Samfunn

Sykefraværet på Samfunn sektoren 2 . kvartal 2017 er 4,6 % , en nedgang på 0,3 prosentpoeng i
forhold til 2. kvartal 2016. Det er størst nedgang i korttidsfraværet, med 0,7 prosentpoeng til 0,6 %.
Langtidsfraværet har gått ned med 0,1 prosentpoeng til 2,9 %. Det egenmeldte fr aværet har økt.

8. Bemanning
Tabellen viser antall årsverk pr august 2017 sammenlignet med samme periode i fjor. Antall årsverk
har blitt redusert fra 17 64,2 til 17 54 . Antall ansatte har økt med 32 personer og dermed m er enn
antall årsverk. Det betyr at det er en større andel ansatte enn samme periode i fjor som har
deltidsstillinger .

Rammeområder
Årsverk aug

2016
Årsverk aug

2017

Antall
ansatte aug

2016

Antall
ansatte aug

2017

Folkevalgt og revis jon 1,2 2 2 2
Aministrasjon og fellesutgifter 90 96 95 104
Barnehage 157 163 183 192
Grunnskole 436 414 485 467
Spesielle tiltak barn og unge 122 143 159 195
Kulturtjenesten 17 18 27 29
Helse og omsorg 724 693 998 982
Samfunn 217 225 233 243

1764 ,2 1754 2182 2214

Årsverk med variabel lønn 209 311
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9. Konsulentkontrakter
I forbindelse med politisk behandling av Handlingsprogram 2017 - 2020 og budsjett 2017 ble det
vedtatt e t verbalforslag som innebærer at alle konsulenttjenester med verdi over 500.000 kroner skal
rapporteres i tertialrapportene. De fleste av disse kontraktene inngås i forbindelse med
investeringer, men kan også forekomme ved behov for bistand i forhold til d riften . I 1. tertial 2017 er
følgende avtaler inngått :

Det er ingen endringer fra 1. til 2. tertial.

10. Salg av eiendom/ bygninger – KS sak 41/12

Nr Salgsobjekt Status
Følgende objekter selges og brukes til
nedbetaling av kommunens investeringsgjeld:

1 Del av gnr. 87 bnr. 1, restareal innenfor
reguleringsplan 250 - 02 Hov Næringsområde

Usolgt.

3 Gnr. 271 bnr. 248 tidligere fotballbane på
Hensmoen

Usolgt. Er overlevert eiendomsmegler, men
bedt om at det ventes med denne p.g.a.
avklaring om minnesmerke.
Takst kr 7 900 000. Del av denne eiendommen
er nå utleid til Spenncon Rail AS til lagerplass.
Årlig leiebeløp her er kr 51 000, - .

4 Del av gnr. 86 bnr. 251, Hønen Alle 1 Venter på reguleringsendring.
Pris avtalt i 2009, kr 250, - pr m²

6 Del av gnr. 44 bnr. 3 skogteig ved Monserud Usolgt. Kun aktuell som tillegg til eiendommen
38/1, 7 og 44/25 p.g.a adkomst.
Prisvurdering fra Landbrukskontoret: kr 18 -
20 000, -

Rådmannen anbefaler ikke lenger salg av dette
arealet:
Området kan bli svært viktig i forbi ndelse med
framtidige samferdselssaker, eksempelvis ny E -
16, da denne teigen ligger helt inntil brufoten
over Storelva og ved en evt. utvidelse av E - 16
over Hvervenmoen vil denne teigen bli
strategisk ved kryssing av elva. Arealet vil da ha
en langt høyere verdi.

9 Del av gnr. 87 bnr. 1 Harald Hårfagres vei Usolgt. Tomten må reguleres.
Verdivurdering ferdig regulert,
kr 2 000 000, - .
Tomten selges for oppføring av omsorgsboliger
for ungdom

10 Del av gnr. 87 bnr. 1 Hov Alle Usolgt. Rådmannen avventer sa lg da tomten
vurderes til kommunalt formål.

13 Gnr. 305 bnr. 288 og 289 - boligtomter på
Kirkemoen boligfelt Nes i Ådal

Usolgt. Er overlevert eiendomsmegler,
verdivurdering pr tomt kr 200 000, - (Interessen
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er liten).
15 Gnr. 49 bnr 276 friareal Veienma rka Usolgt

18 Del av gnr. 49 bnr. 264, boligfelt Hvelven Usolgt. Block Watne har opsjon på tomta.
Takst råtomt kr 4 060 000, - .

20 Gnr. 139 bnr. 73 m/fl. Pukerudhagen boligfelt
– Sokna

Usolgt, venter på reg.plan

Rådmannen kommer tilbake med ny sak før
følgende objekter vurderes solgt:

5 Del av gnr. 87 bnr. 40 Gamle Ullerål skole KS - 92/17: Ullerål gamle skole gnr. 87, bnr. 40,
reguleres til boligformål og videre ikke ut for
salg. Eiendommen kan vurderes benyttet til
boliger i kommunal regi, makeskift e eller selges .

14 Gnr. 1 bnr. 62 Røsholmstranda friareal –
utredes 2012

Selges ikke. Leies ut til Røde Kors.

21 Del av gnr. 318 bnr. 34 Sentrum stopp

25 Hønefoss prestebolig, Storgt 21, gnr 318 bnr
86 m.fl

Vedtak i Kommunestyret i 2012:
1. Rådmann en gis følgende oppdrag ref oversikt over eiendommer som er listet opp i

saksframlegget.
2. Salgsinntekter brukes til nedbetaling av kommunens investeringsgjeld.
3. Rådmannen gir tilbakemelding om salgsprosessen i forbindelse med økonomisk

tertialrapport.
4. Eiendommene selges gjennom autorisert eiendomsmegler etter forutgående konkurranse

om slike tjenester.
5. Det gjennomføres takst på de eiendommer hvor dette er aktuelt.
6. Rådmannen gis fullmakt til salg av eiendommer til takst eller over. Eventuelt sal g av

eiendommer under takst, avgjøres av formannskapet.
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VEDLEGG 1: Økonomisk prognose pr rammeområde
Ringerike kommune har delt sitt driftsregnskap inn i 11 ramme områder. I årsbudsjettet vedtas de
økonomiske rammene for 9 av disse områdene i tabell 1B, og budsjettene for skatt og rammetilskudd
samt finans vedtas i tabell 1A.
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VEDLEGG 2: Mål handlingsprogram 2017 - 2020

Mål i Handlingsprogram 201 7 - 2020

Viktige satsingsområder
Status 2 . tertial 2017

Det skal videreføres god kapasitet i
barnehagene m ed en drift som legger til
rette for å kunne tilby barnehageplass på
dagen.

Alle som søkte innen 1. mars har fått plass.
Ledige plasser til løpende opptak. Tilgjengelige
plasser høst 2017.

Kvaliteten i Ringeriksskolen skal økes ved
å rette fokuset på de f aglige resultatene.

Styrket innsats i 1. - 4. trinn med økt lærertetthet,
og handlingsplanen for grunnskolen som legges
frem etter sommeren 2017 beskriver
fokusområdene fremover for å oppnå gode
faglige resultater.

Ringerike skal være en inkluderende
kommu ne med god integrering.

Deltar i KS nettverk med 20 andre kommuner
for å jobbe med integrering og inkludering. Mål
om integreringsmelding høst 2017.

Ringerike kommune skal videreutvikle en
faglig robust PP - tjeneste og gode
helsestasjoner.

PP - tjenesten har tilfredsstillende
grunnbemanning. Tjenesten er fre moverlent i
kvalitetsarbeid. Det er på plass 100 % stilling
helsesøster på alle barneskoler.

Ringerike skal preges av et rikt kulturliv Fremmer kulturplan våren 2017 som danner
grunnlaget for den videre k ultursatsningen.

Det jobbes videre med omsorgstrappen
for å gi tilbud på riktig nivå. En videre
satsing på digitalisering og
velferdsteknologi blir viktig i
utformingene av morgendagens
omsorgstjenester.

Videreutvikling av intern samhandling mellom
nivåe ne i omsorgstrappen er prioritert for å
sikre en god pasientflyt og tjenester på riktig
nivå.
Prosjekt «Velferdsteknologi» fortsetter sitt
arbeid med digitalisering og utprøving av nyttige
hjelpemidler. I tillegg er det etablert samarbeid
med Hole og Jevna ker for å prosjektere digitale
tilsyn og konsultasjoner med tilskuddsmidler fra
Fylkesmannen.

Ringerike kommune ønsker økt
befolkningsvekst og næringsetableringer.
For å få dette til kreves det nok kapasitet
innen byutvikling og arealplanlegging. Det
jobb es videre med etableringen av et
felles plankontor, bypakke Hønefoss,
områderegulering for Hønefoss, regional
arealplan og oppfølging av prosjekt
Ringeriksbanen og ny E16.

Områderegulering for Hønefoss er igangsatt.
Planprogrammet er på høring. Ferdigstill else av
planen høsten 2019.
Plankontor er etablert sammen med BFK, JK, HK
og RK. Innleid koordinator er på plass fra juni
2017. Det pågår fortsatt rekruttering av nye
medarbeidere.
Vei og bane arbeidet følges opp fortløpende.

Ringerike kommune velger å ta en aktiv
rolle som aktør i samfunns - og
næringsutviklingen. Dette gjøres ved å
øke kapasiteten i Ringerike Utvikling.

Kapasiteten i RU er utvidet.

Ringerike kommune legger til rette for Reguleringsplan for Follummoen har vært til 1.
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etablering av større datasenter på
Follummoen gjennom kommunal
regul ering av området.

gangs behandling i formannskapet. Høringen er
avsluttet og planen komm er til 2.
gangsbehandling i november 2017.

Ringerike kommune følger opp forslagene
fra vurderingskomitéen i
parallellopp draget ved å avsette
investeringsmidler til nye gang - og
sykkelbruer i Hønefoss.

Sak er fremmet politisk. Den er utsatt. Sees i
sammenheng med områderegulering for
Hønefoss.

Grønt skifte: Ringerike kommune vil
gjennom ulike tiltak i driften fokusere på
g rønt skifte

HR og kompetanse
Område Resultat Mål Status 2. tertial

2016 2017 2017
Medarbeiderperspektiv
Fraværsprosent 8 % 8 % 7,9 % ( 2 . kvartal)
Resultater 10 - faktor - undersøkelse
(skala 1 – 5)
Oppgavemotivasjon Ikke aktuell 4,3

Undersøkel se utføres i
løpet av høsten 2017.

Mestringstro Ikke aktuell 4,3

Selvstendighet Ikke aktuell 4,2

Bruk av kompetanse Ikke aktuell 4,3

Mestringsorientert ledelse Ikke aktuell 4,2

Rolleklarhet Ikke aktuell 4,3

Relevant kompetanseutvikling Ikke aktuell 4,0

Fleksibilitetsvilje Ikke aktuell 4,4

Mestringsklima Ikke aktuell 4,2

Nytteorientert motivasjon Ikke aktuell 4,7

Spesielle tiltak, barn og unge 0 - 23 år

Strategiske
utfordringer Område Arbeidsmål Delmål

Resultat

2016
Resultat - mål

2017
Status 2. tertial

2017

Brukere
Tilstrekkelig
kvalitet

Tidlig innsats Implementere
TIBIR

Øke antall
rådgivningssaker
TIBIR

26 25 15

Sørge for at den
som først er i
kontakt med
familien følger opp
at behovet blir
kartlagt og riktig
tjeneste blir ko blet
inn

Nytt mål Rutiner for mottak
og fordeling, men
ikke tall som
synliggjør.

God bruker -
medvirkning

Sikre god
brukermedvirkning

Økt medvirkning
iht.
Barnekonvensjonen

Nytt mål
Kartlegging
utføres

Gjennomført
kartleggings -
samtaler. Samtalene
e r implementert
som praksis.
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Strategiske utfordringer Område Arbeidsmål Delmål

Resultat

2016
Resultat -
mål 2017

Status 2.
tertial 2017

Tjenesteproduksjon

God ressurs - utnyttelse Barnevern Ha 3 md
behandlingstid i
undersøkelsessaker

Effektiv arbeidsflyt 96 % 100% 100%

Fore -
byggende
helse -
tjenester

Tilby helsetjenester
til alle barn og
unge i et tidlig
innsatsperspektiv

Andel barn i 1. klasse
gjennomført
skolestart -
undersøkelse

Alle 318 Alle første -
klass.

har vært inne
til under -
søkelse

Implemente re
fagteam i
barnehagene

25 25 25(eta - blert i
alle) bhg.

PPT Bistå barnehager
og skoler med
systematisk
kompetanse

Forsterket
veiledning/oppfølging
av skoler og
barnehager med
spesielle
utfordringer(antall)

Nytt mål TIT(tidlig
innsats team

etablert
15. 09(4 bestill -

inger pr.
28.09)

10 System -
bestill. på

skole

Omfang på tjenester
tilpasset brukernes behov

Alle Bistå arbeidet for å
begrense
psykososiale
vansker og hindre
skjevutvikling hos
barn og unge

Forsterket
veiledning/oppfølging
av skoler og
barn ehager med
spesielle
utfordringer(antall)

Nytt mål Prosjekt
avsluttet(anbe -
falinger fra
prosjektgr.
vurderes)

Barnehager

Strategiske
utfordringer Område Arbeidsmål Delmål

Resultat

2016
Resultat - mål

2017
Status 2 . tertial

2017

Brukere
Tilstrekkelig
k valitet

Formell
kompetanse

Oppnå
tilfredsstillende
andel
barnehagelærere
og fagarbeidere

Andel
barnehagelærere og
fagarbeidere

30,9 %
(fra

KOSTRA)

25%
(tidligere egen

beregning, bruker
nå KOSTRA)

Offentlig - gjøres i
KOSTRA 15. mars

2018

Minoritetssprå klige
barn

Øke andel
minoritetsspråklige
barn i barnehagen

Andel minoritets
språklige barn i
barnehage i forhold til
alle innvandrerbarn

75,3 % 75% Offentlig - gjøres i
KOSTRA 15. mars

2018

God bruker -
medvirkning

Bruker -
medvirkning

Opplevd god
brukermedvirk ning

Brukerundersøkelsen
kan ikke
sammenlignes med
fjorårets undersøkelse
da Ringerike
kommune i 2016 har
tatt i bruks KS sin
undersøkelse.

5,1
(av 6

mulige)

Under - søkelsen
gjennom - føres
hvert andre år

Ny under - søkelse i
2018

Tjenesteproduksjon
God res surs -
utnyttelse

Korrigerte
oppholdstimer per
årsverk i
kommunale
barnehager

Opprettholde nivå
på korrigerte
oppholdstimer per
årsverk

12 264
(gj.sn
gruppe 13
er 11 658)

Samme nivå som
gj.nittet i gruppe
13

Offentlig - gjøres i
KOSTRA 15. mars

2018
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Omfang på
tjenester
tilpasset
brukernes behov

Barnehage - plasser Etablere
tilstrekkelig med
barnehage -
plasser

Følge opp
behovsanalyse

Etablert
60 nye
plasser

Full
barnehagedekning
med løpende
opptak

Full
barnehagedekning

med løpende
opptak

Skoler

Strategisk e
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Resultat

2016
Resultat - mål

2017
Status 2 . tertial

2017

Brukere

Tilstrekkelig kvalitet

Godt læringsmiljø for
elevene
(Data fra elev -
undersøkelsen)

Trivsel
(7.tr. /10.trinn)

4,6/ 4,1 4,5 / 4,5
Data foreligger

ikke ennå

M estring
(7.trinn /10.trinn)

4,0 / 4,0 4,2 / 4,1
Data foreligger

ikke ennå
Mobbing

(7.trinn /10.trinn)
5,2 / 5,4 < 3 %

Data foreligger
ikke ennå

God
brukermedvirkning

God medvirkning fra elever
og foreldre
(Data fra elev -
undersøkelsen)

Elevdemokrati og
medvirkning

(7.trinn /10.trinn)
4,0 / 3,3 4,1 / 3,4

Data foreligger
ikke ennå

Støtte hjemmefra
(7.trinn /10.trinn)

4,4 / 4,1 4,5 / 4,1
Data foreligger

ikke ennå

Tjenesteproduksjon

God ressurs -
utnyttelse

Elevresultater på linje med
eller over landsgje nnom -
snittet

Nasjonale prøver
lesing 5.tr / 8.tr

49 / 50 50 / 50
Data foreligger

ikke ennå

Nasjonale prøver
regning 5.tr / 8.tr

48 / 51 50 / 50
Data foreligger

ikke ennå

Grunnskolepoeng 40,3 41
Data foreligger

ikke ennå
Andel elever med

spesialun dervisning
7,6 7,0

Data foreligger
ikke ennå

Omfang på tjenester
tilpasset brukernes
behov

Kommunen har godkjente
skolebygg

Andel godkjente
skolebygg

64 % 71 %
Data foreligger

ikke ennå

Alle delmål for elevresultater er satt likt med eller noe høyere en n landsgjennomsnittet i 2015.

Kultur

Strategiske
utfordringer Område Arbeidsmål Delmål

Resultat

201 6
Resultat - mål

2017
Status 2 .

tertial 2017

Brukere
Tilstrekkelig kvalitet Kultur - skole

og biblio -
tek

Økt andel barn i
kulturskolen

Øke fagtilbud 2 3 2
Andel barn i
kulturskolen

5,73 % 8 % 6,00 %

Økt bruk av biblioteket Utlån 75 607 82 000 54 115
Besøk 68 307* 92 000 50 350 **

God
brukermedvirkning

Kultur - skole Medvirkning,
kulturskolen

Andel gjennomførte
elevsamtaler

83 % 85 % 87 %

Strategiske
utfordringer Om råde Arbeidsmål Delmål

Resultat

2016

Resultatmål

2017
Status 1.

tertial 2017

Tjenesteproduksjon
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God ressurs -
utnyttelse

Kultur - skole Alle ansatte lærere må
fylle opp sine stillinger
med elever.

Aktiv rekruttering
av elever

91,5 % 90 % 8 8 %

Omfang på tjenester
tilpasset brukernes
behov

Biblio tek Økt tilgjengelighet, og
bredde på biblioteket

Selvbetjenings - grad 48 % 60 % 4 7 %***
Antall

arrangementer
48 32 23

Antall skole - og
bhg.besøk

17 **** 44 25

Besøk
*Tall for 2016 kun for hoved biblioteket
**Tall for 1. tertial 2017 for hovedbiblioteket og avd. Sokna
Selvbetjeningsgrad
***Prosenten er et anslag
Antall skole - og bhg. besøk
**** Tall for 2016 gjenspeiler flytting/stengte avdelinger halve året

H else og omsorg
Strategiske
utfordrin ger

Arbeidsmål Delmål Resultat 2016 Resultatmål
2017

Status 2.
tertial
2017

Brukere
Tilstrekkelig
kvalitet

Styrke
demensomsorgen

Antall ansatte som har startet og
gjennomført Demensomsorgens
ABC.

- 106 58

Antall personer som har mottatt
pårørendeoppl æring.

- 85 19

Antall tilgjengelige aktivitetsgrupper
for hjemmeboende demente.

4 6 3

Økt selvhjulpenhet Antall personer som har gjennomført
hverdagsrehabilitering.

32 74 24

Antall gruppearrangement for
hjemmeboende eldre i forebyggende
øyemed pr. år.

0 10 0

Andel ungdom som har falt ut/holder
på å falle ut av arbeidslivet, herunder
aktivitetsplikt for de som er lenge på
sosialhjelp, på etablert
arbeidsfremmende tiltak for ungdom

(Iverksatt fra
010117)

90 % 79 %

Pasientsikkerhet Elektronisk k valitetssystem er
implementert og i bruk i alle enheter.

80 % 100 % 80 %

Andel digitale trygghetsalarmer. 50 % 50 % 50 %

Antall Evondos (elektronisk
medisindosett).

15 60 21

Andel avdelinger med gjennomført
ALERT.

100 %
(395 pers)

75 % 100 %
(56 6 pers)

Bruker -
medvirkning

Opplevd god
brukermedvirkning

Etablerte brukerutvalg. 0 Ja 0
Gjennomførte regelmessige
brukerundersøkelser.

3 3 0

Strategiske
utfordringer

Arbeidsmål Delmål Resultat 2016 Resultatmål
2017

Status 2.
tertial
2017

Tjenestepr oduksjon
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God ressurs -
benyttelse

Effektiv
tjenesteproduksjon

Gjennomsnittlig liggetid på
sykehuset etter at pasienten er
definert som utskrivningsklar

1,6 døgn 0 - 3 døgn 3,7

Andel korttidsplasser belagt med
korttidsplasser

85,2 % 90 % 92,9 %

Omfang på
t jenester
tilpasset
brukernes behov

Riktig
dimensjonering av
tjenestene

Antall søknader på tjenester pr år. 2 415 2 400 1624

Gjennomsnittlig antall på venteliste
i omsorgsbolig pr. mnd.

20 18 20

Gjennomsnittlig antall på venteliste
i institusjon pr. m nd.

9 8 16

Antall produserte timer innen
ambulerende og stasjonære
hjemmetjeneste pr. mnd.

32 063 36 000 32 359

Færre innbyggere er
avhengig av
sosialhjelp

Antall brukere med sosialhjelp som
hovedinntekt.

292 260 300

Gjennomsnitt antall måneder p å
sosialhjelp.

6,16 5, 8 6,43

Antall mellom 18 - 24 år på
økonomisk sosialhjelp.

55 60 60

Det nyetablerte
boligkontoret sikrer
en helhetlig og godt
koordinert tjeneste

Antall husstander som har gått fra
leie til eie.

5 20 0

Antall inngåtte avtaler om
oppfølging i bolig.

0 20 0

Kommentarer til tall:

* Antall Evondos (elektronisk medisindosett): Tallet per nå er 21 maskiner ute. Det har gått tilbake med to stykk fra forrige
rapportering grunnet tjenestemottakere som har gått bort, uten at man har fått økt antall maskiner ut i samme tempo som
ønsket.
Fordeling: Heradsbygda 9, Sentrum 10, Haug 2, Hov 0

* Antall gjennomført hverdagsrehabilitering: Totalt har 24 pasienter gjennomført hverdagsrehabilitering pr 31.7.2017.
Tallet er lavt av flere årsaker, n oe gjenspeiler at det er brukere som ikke egner seg for hverdagsrehabilitering. Totalt er 41
kandidater vurdert, men 17 av disse var ikke kandidat for hverdagsrehabilitering. Det er også flere soner som ikke har
startet opp enda, slik som sone Nes, Tyribo og Haug. Haug har så vidt startet opp i august og Tyribo starter opp i september.
Nes starter opp når Tyribo er i gang siden de har samme fysio/ergo.

* Antall gruppemøter for hjemmeboende eldre: Tilbudet starter opp 4.september med 10 planlagte møter. Ut ifra
deltakerne som har fordelt seg ujevnt på datoene så vil noen av møtene bli samlet opp slik at det blir totalt 8 - 9 møter.
Dette gir bedre oppslutning per gang.

* Antall ansatte som har startet og gjennomført Demensomsorgens ABC: De 50 som gikk på per m 1 i 1. tertial har startet
på perm to i 2 tertial. Det er de samme 50 personene og det er ingen nye som har startet på kurs.

* Gjennomsnittlig liggetid på sykehuset etter at pasienten er definert som utskrivningsklar: Økning av antall liggedøgn på
sykeh uset i 2017 skyldes at det ligger mange pasienter på langtidsplass på korttidsplassene på Austjord. Det har også vært
lite ledige plasser på våre andre institusjoner slik at det ikke har vært mulig å flytte langtidspasienten fra Austjord over til
våre andr e institusjoner. Dette er også årsaken til at ventelistene til langtidsplass har økt, mange av de på ventelista venter
på plass i annen institusjon.

* Antall produserte timer innen ambulerende og stasjonære hjemmetjeneste pr. mnd: Det ble foreslått å sett e ned
resultatmålet til 33 000, dette ble i handlingsplan for 2018 justert ned til 31 000. Den gangen målet ble satt var det totalt for
hjemmebasert og TTF for både hjemmehjelp, opplæring og hjemmesykepleie. Måltallet nå er kun produserte timer
hjemmesykep leie.
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Samfunn

Strategiske
utfordringer Område Arbeidsmål

Resultat

201 6

Resultatmål

2017
Status 2 .

tertial 2017

Brukere
Tilstrekkelig
kvalitet

Brann og
rednings -
tjenesten

Brannvesenet skal ha et høyt
servicenivå ut i fra antall klager på
saksbehandling, hendelser, feiing
og tilsyn. Målt i antall klager.

35 20 15

Miljø - og areal Antall dager fra byggesøknad
(komplett) er mottatt til vedtak er
fattet

9 11 11

Antall dager i saksbehandlingstid
for saker etter jordlov og
konsesjonslov

21 12 2 0

Andel k ontroller innenfor jord/skog
som ikke er gjennomført etter
lovkrav (5 % jord og 10% skog)

12,5 % 0 % 0 %

Andel oppmålingssaker som går
over fristen (16 uker)

4 % > 5 % 0 %

Andel salg av eiendomsinformasjon
som går over fristen (7 dager)

0 % >5 % 0 %

Andel fullført, digitalisering av
byggesaksarkiv

8,8 % 60 % 2 2 %

Andel gjennomførte
oppstartsmøter som går over
fristen (21 dager). Forutsetter at
der foreligger tilstrekkelig med
innleverte dokumenter

50 % >10 % 50 %

Utbygging 80% av investeri ngsprosjekter skal
følge oppsatt fremdriftsplan

80 % > 85 % 85 %

Teknisk
forvaltning

Forbedre fosforrensing Hallingby
RA 92 - 95 % 92 % 92 %

Strategiske
utfordringer Område Arbeidsmål

Resultat

201 6

Resultatmål

2017
Status 2 .

tertial 2017

Tjenesteprod uksjon
God ressurs -
utnyttelse

Teknisk
Forvaltning

Redusere vanntap på nettet årlig
med 5% 49 % 45 % 45 %

Teknisk
forvaltning

Energieffektivisering – årlig
reduksjon 5%

+ 9,5 % - 5 % - 3 %

Omfang på
tjenester tilpasset
brukernes behov

Brann og
rednings -
tjenesten

Brannvesenet skal bistå personell
eller dyr i nød i løpet av de frister
som er gitt i forskrift

Tilfreds -
stillende

Tilfreds -
stillende

Tilfreds -
stillende
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VEDLEGG 3: Verbalforslag 2016
Verbalforslag Status 2. tertial 2017
Rådmannen gis i opp drag å se på hvordan
man kan innføre 1 time fysisk aktivitet
hver dag i Ringeriksskolen. Sak fremmes
for kommunestyret før sommeren 2016.

Saken ble lagt fram for kommunestyret våren 2016, K -
sak 82/16:
«1. Informasjon om mulighetene til å innføre 1 time
fys isk aktivitet hver dag i Ringeriksskolen tas til
orientering.
2. Det arbeides for at enkeltskoler gjennomfører forsøk
innenfor området skoleåret 2016/2017 med inntil 30
min fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens ramme»
Dette legges frem i egen sak om de tte høsten 2017.

Rådmannen gis i oppdrag og fremme sak
for kommunestyret i løpet av våren 2016
hvor man ser på alternativer for å kunne
styrke opplæringen i ringeriksskolen for de
laveste trinnene.

Ringerike mottok 6 mill . kroner i øremerkede midler til
s tyrking i barnetrinnene, 1. - 4. trinn i 2017. Pengene går
til lærerstillinger og konkrete styrkingstiltak.
Styrking av 1. - 4 - trinn fortsetter med øremerkede
midler. Tiltakene går til økt personaltetthet for bedre
oppfølging av den enkelte elev og til målret tede tiltak
som intensivkurs i bl.a. lesing for elevgrupper.
K - sak 81/16

Rådmannen ferdigstiller forslag til
kulturplan for høring innen sommeren
2016.

65/17 Kulturplan
Vedtak:
Kulturplan for Ringerike kommune 201 7 - 2025 ble
vedtatt juni (K - sak 65/17) . Planen rulleres etter fire år.
Det er utarbeidet tillegg til planen hvor betydningen av
Ringerike VGS sin rolle for utvikling av lokale aktører
innen musikk, dans og drama vektlegges.

Kommunestyret ber rådmannen gå i
samtale med fylkeskommunen for å
ut arbeide en samordnet plan for
kulturminner og kulturmiljøer.

Ringerike kommune er bevilget kr. 250 000, - i tilskudd
for gjennomføring av kulturminneregistreringsprosjekt i
Hønefoss og tettbygde strøk i Ringerike.
Temautredningen som ble vedtatt formannska pet i
oktober 2016 legges til grunn i forslag til
kommuneplanens arealdel. Kommuneplanen har nylig
vært ute på offentlig ettersyn. Her foreslås det at
følgende områder tas inn som hensynssoner for
bevaring av kulturmiljøer: Follumåsen, Helgesbråten,
Løkka, Storgata/Søndre torg/Stabells gate/Øya,
Nordsida/Blyberghaugen, Steinssletta, Nikkelverket og
bygdetunet på Svenskerud (Nakkerud).

Kommunestyret gir rådmannen i oppdrag
å utrede en arbeidsform for plankontroll
for de regionale, overordnede
spørsmålene i samarbeid med
fylkeskommunen.

Samarbeidsavtale mellom Ringerike, Hole, Jevnaker og
Fylkeskommunen er inngått. Plankontoret er lokalisert
midlertidig i modul ved Hønefoss vgs. Innleid
koordinator er på plass fra juni 2017. Det pågår
rekruttering av nye meda rbeidere.

Kommunestyret ber rådmannen sikre at
ressurser i 2016 prioriteres inn i plan - og
byggesaker som fremmer en helhetlig
byutvikling og rigger Hønefoss for veksten
som utløses av Ringeriksbanen/ny E 16.

Samarbeidsavtale mellom Ringerike, Hole, Jevna ker og
Fylkeskommunen er inngått. Plankontoret er lokalisert
midlertidig i modul ved Hønefoss vgs. Det er leid inn
konsulent som ivaretar rollen som plankoordinator.

Rådmannen etablerer et samarbeid med
eiendomsutviklere/utbyggere på
Ringerike, der i bla nt Ringbo for utbygging

Kommunen har opprettet en egen enhet Boligtjenesten
fra 01.01.2017.Det er pr. tiden ikke etablert et formelt
samarbeid med eiendomsutviklere/ utbyggere for
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Verbalforslag Status 2. tertial 2017
av utleieboliger for vanskeligstilte,
ungdom og flyktninger.

utbygging av ut leieboliger til vanskeligstilte.
Boligtjenesten jobber videre med saken.

Rådmannen bes å gå i dialog med
Ringerike Boligstiftelse med tanke på å få
redusert kommunens årlige leie og
hvordan eiendommene skal forvaltes når
det gjelder oppussing og tomgangsl eie mv.

Dialogen er innledet, og vi avventer resultatene. Ny
leder for Boligkontoret startet 1. januar 2017.
Boligkontoret fortsetter dialogen.

Hønefoss er nå vedtatt som sykkelby.
Rådmannen må sikre at trafikkløsninger
som velges gjør byen mer tilgjengel ig for
syklende og gående. Et første tiltak er at
sykkelfeltene og rundkjøringene må
markeres langt bedre (eksempelvis rød
asfalt) og man ser på en utvidelse av
gågatearealet.

Det er en prosjektleder i 50 % stilling som er i gang med
å få på plass øvrig pr osjektorganisering.
I 2017 så er det avsatt 1 million til tiltak for å fremme
sykling. Ringerike er bevilget kr. 500 000 i tilskudd til
etablering av sykkelparkering i sentrum. Det er
igangsatt en «Sykle til jobben» - kampanje i samarbeid
med RIK og Kartver ket, hvor alle som jobber eller bor i
Ringerike kan delta gratis. Over 400 personer deltok i
denne sykkelkampanjen. Ringerike har mottatt støtte
gjennom Klimasatsmidlene til å utarbeide en strategi,
etablere sykkelparkering og kjøre i gang et el -
sykkelpro sjekt.

Ringerike Kommune skal utarbeide en
digitaliseringsstrategi som skal være
tverrsektoriell for hele kommunen. Planen
skal omfatte overordnet bruk av IKT - i alle
våre tjenester og forvaltning.

Det er utarbeidet en ståstedsanalyse for IT i Ringerike
k ommune. Denne er framlagt politisk til orientering.
Rådmannen har gjennomført arbeidet med
utarbeidelse av digitaliseringsstrategi for Ringerike
k ommune i samarbeid med Accenture. K onsulentene
leverte forslag til strategi i juni 2017.
Digitaliseringsstrate gien legges fram til politisk
behandling i november 2017.

Ringerike Kommune skal over tid
planmessig skifte ut alle diesel - og
bensindrevne biler/rullende materiell med
lav - /nullutslippsbiler (el -
biler/hybridbiler/hydrogendrevne biler) i
alle sektorer der det er hensiktsmessig ut
fra arbeidets og tjenestens art.

Innkjøpskoordinator startet i Ringerike kommune i
august 2016. En av de prioriterte oppgavene er å få
oversikt over kommunens innkjøpsavtaler, herunder
leasingavtaler på biler og maskiner. Når tils trekkelig
oversikt er oppnådd , vil det bli utarbeidet rutiner for
innkjøp av biler og maskiner, herunder leasingavtaler
som beskriver hva slags teknologi som skal velges ved
nyanskaffelser. Dette arbeidet er løpende også inn i
2017.

Ringerike kommune sier nei til sosial
dumping. Kommunestyret ber rådmannen
innen første halvår 2016 om å komme
med saksutredning til hvordan Ringerike
kommune kan fatte vedtak mot sosial
dumping.

Ringerike kommune har gjennom rekruttering av nye
medarbeidere styrket oppfølging av kontrakter med
eksterne samarbeidspartnere og leverandører for å
sikre at det ikke foregår sosial dumping.
Dialogen med skatteoppkreverkontorets
kontrollavdeling i kommunen er styrket. Disse besitter
spesifikk kompetanse i forhold til tiltak som kan
ive rksettes for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, og
det et har vært nyttig å dele kompetanse mellom
aktører med ulike innfallsvinkler til problemet.
Rådmannen fremmet for kommunestyret sak 118/17
«Seriøsitetskrav Ringerike kommune» 5. oktober 2017.

Rådman nen fremmer sak om hvordan
beboere på sykehjem kan få minimum 1

Vedtak i FS - sak 216/16 den 15.11 .2016:
1. Aktivitetstilbudet for beboere på sykehjem i
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times aktivitet per dag. Dette kan være
fellesaktiviteter, mulighet til å være ute i
friluft eller andre tiltak som er med på øke
livskvaliteten for beboerne.

Ringerike kommune tas til orientering.
2. Det utarbeides et felles oppsett for en rullerende
aktivitetsplan ved sykehjemmene, samt en halvårsplan
over varierende aktiviteter. Slike oppsett skal være
ti lgjengelig for alle beboere og pårørende, både ved
oppslag og på kommunens nettsider.
3. Formannskapet ber rådmannen redegjøre for status i
arbeidet med å implementere «minimum 1 times
aktivitet for beboerne ved sykehjem i Ringerike
kommune» innen juni 201 7.
Avholdt temamøte om 1 times aktivitet på
institusjonene i Eldrerådet og Hovedutvalget våren
2017.

Rådmannen bes fremme sak for politisk
drøfting om hvordan trepartssamarbeidet
i Ringerike kan revitaliseres og
intensiveres. Hensikten er å belyse
hvordan bedre samarbeid mellom
tillitsvalgte, administrasjon og politikere
kan gi bedre resultater for kommunen.

Det har gjennom 2016 vært arbeidet med å styrke
trepartss amarbeidet i kommunen. Gjennom aktiviteter
i regi av AMU (blant annet felles opplæring), held ags
workshop i forbindelse med utarbeidelse av ny
arbeidsgiverpolitikk og arbeid i arbeidsgruppe med
utarbeidelse av nye etiske regler, er tre -
partsamarbeidet i Ringerike kommune betydelig
styrket. Det gis tilbakemelding fra både tillitsvalgte og
politiker e som har deltatt at dette er svært positivt.

Merking av kommunale
gjenvinningsstasjoner og oppgradering av
dem.

Kommunen har ikke egne gjenvinningsstasjoner annet
enn avfallssortering i kommunale bygg.

Punkt 3 i MDGs forslag som oversendes
rådmannen for utredning: Hurtigladere for
el - biler på flere normale el - billadere i
sentrum.

Hurtigladere er kostbare å etablere, typisk opp mot 0,5
mil l. pr. etablering. Det er næringslivet som så langt har
etablert slike i kommunen.
Fra 1.1.2017 gjelder ny parkeringsf orskrift. Her stilles
det krav til antall ladepunkter i % av antall parkerings -
plasser. For Ringerike kommunes del, innebærer dette
etablering av vel 20 nye ladepunkter på kommunale
plasser i løpet av 2017 (kravet gjelder fra 1.1.2018).
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VEDLEGG 4: Verb alforslag 2017

Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Prosess Forventninger

1

Rådmannen skal redegjøre
for hvordan verbalforslag
som vedtas under
budsjettbehandlingen blir
fulgt opp. Dette skal gjøres
innen et halvt år etter
vedtak.
Dette gjelder også
ve rbalforslag vedtatt ved
forrige budsjettbehandling.

Økonomi Egen sak om status og
tenkt prosess i mai.

Ansvar og prosess pr
verbalforslag

2

Kommunestyret ber
rådmannen frem til
strategikonferansen i 2017
gjøre en
risiko/konsekvensutredning i
forhold til d e investeringer,
låneopptak som er foreslått i
handlingsplan fra 2018 til
2020. Kommunestyret
ønsker med dette en bedre
oversikt over hva disse
låneopptakene har av
innvirkning på
driftsbudsjett/driftsnivå i de
samme årene. Det samme er
hva som er konsekve nsen av
å utsette dette.

Økonomi Presentasjon på
formannskapets
strategikonferanse
13. juni 2017 med
gjennomgang av
vedtatte investeringer
i HP 2017 - 2020 med
fokus på rente - og
avdragsutgifter per
investering og
beskrivelse av
konsekvenser dersom
invester ingene ikke
gjennomføres.

Få frem
konsekvenser for
tjenesteproduksjon
og tjenestene ved
eventuelle
effektiviseringskrav/
innsparinger.

3

Rådmannen bes i løpet av
første halvår 2017 legge frem
en analyse av samlet gebyr
og avgiftsøkning for
innbyggerne som følge av de
rentable investeringene i
handlingsprogrammet for
2017 - 2020.

Samfunn/
Økonomi

Eget saksfremlegg til
november - møtet.
Ulike scenarioer av
befolkningsgrunnlag
og samarbeid.

Investeringer i
Monserud og
Kilemoen. I tillegg en
vurdering av
fremtidig
investerings behov
på vann og avløp.

4

Rådmannen sørger for at
sektoransvarlige har oversikt
over - og søker på – søkbare
eksterne midler innenfor de
respektive sektorene.

Økonomi Sak 70/17 i
Kommunestyret
29.06.17

Få oversikt og også
vise eventuell
egen andel i
prosjektene.

5

Ekstern bruk av
konsulenttjenester over kr
500 000 rapporteres i
tertialrapporter.

Økonomi Innarbeides i
tertialrapporte ne .

6

Ved alle lokale
lønnsforhandlinger og ved
nytilsetting skal likelønn
vektlegges. I kommunens

HR/ Økonomi Tas med i
årsberetning , første
gang i årsberetningen
for 2017.
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Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Prosess Forventninger

årsmelding skal det spesifikt
framgå hvordan kvinner og
menns lønnsutvikling utvikler
seg. Kommunestyret ber
rådmannen passe på at ikke
likelønnsprinsippet fravikes.

7

Det utredes hvorvidt d et er
behov for flere lærlingplasser
i kommunal virksomhet for å
støtte opp om de aktuelle
fagene.

HR Oversikt over
tjenesteområdene.
Egen politisk sak er
behandlet i FS og KS i
september/oktober,
ref . sak 2017/3577.

Bør ligge innenfor
statlig forventning til
kommunene med 1
pr 1000 innbygger.

8

Kommunestyret ber
rådmannen se på muligheten
for å satse bredere i
kulturskolen, ved å innføre
flere kurs i flere kunstfag og
flere ulike instrumentaltimer.

Oppvekst og
kultur

Bredere tilbud og
flere fag ut fra
na sjonale planer og
føringer utredes.

Utvidelse av
fagtilbudet ble
behandlet i K - sak
81/17
Tilbudet utvides fra i
høst og rammen for
kulturskolen er
foreslått utvidet til
dette formålet i
forslag til
Handlingsprogram
2018 - 2021

9

Rådmannen utreder
støtteor dninger for barn i
familier som ikke har
ressurser nok til at barna kan
delta på kulturskole,
kulturelle og idrettslige
aktiviteter.

Oppvekst og
kultur

Kobles også til andre
saker, som kulturplan,
likemannskort.

Sak om større
gradering av
betalingssatser
u tredes i egen sak
om vedtekter og
betaling i november.
Det er foreslått
avsatt 55 000 kr til
forslaget i
økonomiplanen 2018

10

Rådmannen bes gi en
redegjørelse om hvordan
driften av Røsholmstranda
gjennomføres ut fra
gjeldende avtale med Røde
Kors.

Samfu nn Politisk sak
januar/februar 2018.
Få med erfaringer fra
sommerens drift 2016
og 2017.

11

Det utarbeides en egen
kulturarvstrategi i løpet av
handlingsplanperiode

Samfunn/
oppvekst og
kultur

Bygge videre på
Fylkeskommunens
utredninger i vår
kommune .

Op pstart med
kartlegging i 2018
med politisk
behandling 1. halvår
2019. Ekstern
kompetanse
vurderes.

12
Det er viktig at kommunen
støtter aktivt opp om

Oppvekst og
kultur

Videreutvikle
samarbeidet med

Kommunal støtte på
kr 200 000 er
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Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Prosess Forventninger

Karrieresenteret for å
medvirke til at folk får
dokumentasjon på sin
kompetanse og kan skaffe
seg nødvend ig
tilleggskompetanse for det
yrke de kvalifiserer seg for.
Det er viktig at kommunen
også hjelper flyktninger på
denne måten.

Karrieresenteret.
Arbeidet ved senteret
følges opp ved bl.a.
styrerepresentasjon .

foreslått videreført i
Handlingsprogram
2018 - 2021.
Eget prosjekt med
karriereveiledning av
flyktninger
gjennomføres i 2018.

13

Kommunestyret ber
rådmannen kartlegge egnede
arealer i kommunen for
bygging av et utendørs
f lerbruksanlegg for
stimulering til økt aktivitet
for barn og unge. Dette kan
være mindre utendørs
anlegg som for eksempel
små klatreanlegg, BMX -
sykling, skateanlegg og
aktiviteter som ikke har
tilrettelagte arealer i dag.
Arealene skal tilpasses å
være lav terskeltilbud.

Oppvekst og
kultur/
Samfunn

Få oversikt over
arealer og mulighet
for tilrettelegging på
disse.

Politisk sak i januar
2018.

15

Ringerike kommune har
innbyggere med røtter fra
mange land og etnisiteter.
Rådmannen bes undersøke
med de ulike f oreninger som
finnes om planlagte
festivaler / høytider og lage
en aktivitets kalender for
kommunen. Mange
foreninger ønsker at flest
mulig deltar på slike
markeringer / festivaler og
det vil bli lettere blant annet
for politikere å planlegge
deltagelse på slike
markeringer.

Oppvekst og
kultur

Kontakte alle
registrerte
organisasjoner

Oversikt utarbeides i
samarbeid med
Integreringsrådet
høsten 2017.
Det jobbes og så med
et prosjekt for å
utvikle en «app»
med informasjon
innen dette området.

16

Rådmannen bes fremme en
egen sak som presenterer
avlastningstjenestene for
funksjonshemmede barn og
hvor det vurderes om dette
bør styrkes og utvides. Det er
svært viktig både for barna
og foreldrene at det er gode

Barn og unge Sak 17/2176
O rientering om
avlastning for barn
og unge .
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Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Prosess Forventninger

ordninger på dette området

17

Rådmannen bes legge frem
en sak for å se på
mulighetene for å kunne
realisere et nytt
terapibasseng ved
Ringeriksbadet i henhold til
tidligere planer.
Ringeriksbadet er mye
benyttet og er til tider fullt,
dett e gjør at behov for en
utvidelse med et
terapibasseng er aktuelt for å
bedre kunne ivareta
satsningen på forebyggende
helsearbeid og rehabilitering.
Det varme vannet gjør
terapibasseng spesielt godt
egnet for babysvømming,
svømmeopplæring og
terapitrening for folk med
leddsykdommer og for eldre

Helse og
omsorg

Ses i sammenheng
med kommunens
behov for
svømmeanlegg i et litt
lengre perspektiv.
Politisk behandlet i
sak 67/17 i
Formannskapet 20/6 -
17.

19

Kommunestyret ber
rådmannen legge frem en
oversikt over kommunens
eiendommer, fortrinnsvis
som et ledd i byplanarbeidet.
Dette for å synliggjøre hvilke
arealer som kan brukes til
allmennyttige formål, eller
som kan makeskiftes for
gjennomføring av det
kommende planverket.
Kommunestyret ber samtidig
rådmannen re degjøre for
hvordan det aktivt arbeides
med utvikling, kjøp/salg, inn -
og utleie av kommunale
eiendommer i dag.

Samfunn Oppsummering
gatenavn og kart.
Boligkontoret
involveres. Både
kommunens
eiendommer og
boligstiftelsens. 1.
kvartal 2018.

20

Rådmannen fremmer en sak
om evaluering av nåværende
turistinformasjons samarbeid
og mulig etablering av
turistinformasjon for
Ringeriksregionen.
Etableringen kan skape flere
grønne arbeidsplasser og vil
kunne løfte frem
Ringeriksregionens unike

Rådmann
v/informasjons -
rådgiver i
samarbeid med
Ringerike
Utvikling

Destinasjonsselskapet
har gjennomført en
egenevaluering og det
ligger an til at de tre
kommunene
fortsetter sin
deltagelse i selskapet.

En identisk politisk
sak om dette

Gjøres i samarbeid
med Jevnaker og
Hole.
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Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Prosess Forventninger

natur - og kulturverdi er. fremmes i de tre
kommunene nå i
høst. Det er derfor
ikke noe grunnlag nå
for å evaluere dette
på egen hånd med en
mulig etablering av
egen
turistinformasjon for
Regionen.

21

Rådmannen bes undersøke
med Buskerud
Fylkeskommune og Brakar
om mulighet for å starte et
prøveprosjekt med lavere
priser på lokalbuss i
Ringerike. Eksempelvis kan
man starte med rute 228,
tidligere kjent som bybussen,
som kjører Nord – Sør aksen i
Hønefoss.

Samfunn Oppretter dialog med
Fylkeskommunen.

Avklar ing 2. halvår
2017.

22

Kommunestyret ber
rådmannen om i løpet av
2017 å legge fram en oversikt
over status på bruer på
kommunale veier og en plan
for vedlikehold/oppgradering
av de bruene som ikke
oppfyller gjeldende krav.

Samfunn Følge opp tidligere
plan er og politiske
vedtak.

Politisk sak 2. halvår
2017

23

Kommunestyret ber
rådmannen om i løpet av
første halvår 2017 å
iverksette kartlegging av
usikrede skoleveier ved alle
barne - og ungdomsskoler i
Ringerike.
Samarbeidsutvalget ved den
enkelte skole ska l involveres i
dette arbeidet.

Oppvekst og
kultur

Hente inn innspill fra
alle SU om
trafikkfarlige og
usikrede skoleveier.
Sees i sammenheng
med utarbeidelse av
trafikksikkerhetsplan

Kommunestyret veto
særlig farlige
skoleveier i
september K - sak
97/17
Tra fikksikkerhetsplan
utarbeides og
behandles politisk i
november.

24

Rådmannen legger frem en
revidert Miljø og klimaplan
(«Det grønne skiftet») i løpet
av 2017.
Følgende underpunkter tas
med som innspill og
vurdering i det videre arbeid
med miljø og klimap lan.

1. Det vurderes en
etablering av en

Samfunn Ekstern kompetanse
må hentes inn.
Innspill og
vurder inger i
verbalforslaget
vurderes i
revideringen.

Oppstart av planen i
2018.



36

R inger ike kommune – 2 . tert ia lrapport , augus t 201 7

Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Prosess Forventninger

geopark i Hensmoen
området - et av de
mest populære
friluftsområdene i
Hønefoss. MDG har
tidligere - i samråd
med
Miljøvernforbundet -
pekt på Hensmoens
unike geologiske
kvaliteter. Sabima
har også pekt på
områdets uni ke
biologiske mangfold.
MDG nevnte ideen
om en geopark ved
høringsuttalelse
(april 2016) til
grensedragning for
masseuttak i
området.
Anleggshaver bør
eventuelt kunne
tilrettelegge for
dette tiltaket.

2. Det vurderes
opprettelse av et
geoinformasjonssent
er i
Ringeriksregionen. Et
geosenter kommer
innbyggerne til gode
som en ressurs når
det gjelder reiseliv,
undervisning og lokal
identitetsbygging.
Senteret skal
fortrinnsvis ha
hovedvekt på
kvartærgeologi da
Ringerike har
spesielle nasjonale
verneverdier på
det te feltet. I tillegg
har vi Oslofeltets
unike geologi i
umiddelbar nærhet.
Rådmannen bes ta
opp et arbeid for

Samarbeid med
Kartverket?

Samarbeide/
konferere med
bondelaget/
småbrukarlaget?

Vurderes i planen

Vurderes/ utredes i
planen

Vurderes i planen

Vurderes/utredes i
saken.

Vur deres/ utredes i
saken.

Vurderes/ utredes i
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Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Prosess Forventninger

lokalisering av et slikt
vitensenter.

3. Det vurderes å
arbeide for en
etablering av område
for parsellhager i
forbindelse av
utbyggingen i
Krakstadm arka. Slik
kan befolkningen i
Ringerike få
muligheten til å
komme seg ut og
erfare grønne
omgivelser hvor de
kan dyrke egne
grønnsaker og gi
barna muligheten til
å lære om planter.
Parsellhagene kan
også drives i samråd
med skolene.

4. HRA produserer i dag
bi ogass. Postens
biler og HRAs egne
biler bruker denne
gassen, men mye av
denne ressursen
kjøres ut av vårt
distrikt. Det vurderes
om kommunen kan
ta i bruk denne
bioenergien i egne
større kjøretøy.

5. Det vurderes å
premiere innbyggere
som velger
miljøvennlig
byggemetode.
Kommunestyret ber
rådmannen vurdere
mulighet for å endre
dagens
betalingsreglement,
slik at dokumentert
miljøvennlige
byggeplaner kan få
lavere
betalingssatser /

saken.
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Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Prosess Forventninger

prosentvis fratrekk i
avgifter.

6. Det vurderes å
undersøke omfanget
av olje - og
par afinkaminer som
eksisterer blant
kommunens
innbyggere som
mottar kommunale
helsetjenester,
gjerne også de som
er avhengig av
vedfyring. Etter
undersøkelsen
fremmes sak for
kommunestyret med
hensikt (hvis mulig)
om å fremskynde
utskifting av
eksisterende an legg
med varmepumper.

7. Det vurderes om at
alle tak på
kommunale nybygg
skal utstyres med
solcellepanel og
mulighetene for å kle
eksisterende
kommunale bygg
med solcellepanel.

8. Kommunen har
tidligere vedtatt at
alle kommunale
nybygg skal vurderes
oppført i tr e. Det
vurderes om
kommunen vil gi en
generell oppfordring
til alle utbyggere om
også å vurdere
nybygg i tre.

9. Rådmannen utreder
muligheten for å
etablere et
kommunalt
klimafond (ENØK -
fond).
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VEDLEGG 5: KS vedtak 2014 - 2017

År 2014
Dato Sak SAKSTITTEL og vedtak Status/ kommentar

Videre
oppfølging

27.03 29/14

KONTROLLUTVALGET - PROTOKOLL NR.
1/14
Vedtak:
Protokoll nr. 1 fra kontrollutvalgets møte
07.02.2014 tas til orientering med følgende
tillegg: Kommunestyret ber rådmannen
følge opp kontrollutvalgets anbefalinger
gitt i kontrollutvalgets sak 06/14:
«Kontrollutvalget tar rapporten fra
selskapskontrollen i Veien Ku lturminnepark
AS til orientering og oversender denne til
kommunestyret med følgende
kommentarer:
1. Kontrollutvalget uttrykker bekymring

for den økonomiske situasjonen i
selskapet.

2. Det bør iverksettes tiltak for å oppfylle
de forutsetninger som lå til grunn f or
etableringen av selskapet.

3. Styreinstruks bør utarbeides, og det
bør foreligge en årlig egenevaluering.»

Rådmannen tar
kontakt med
øvrige eiere for å
gjennomføre
vedtaket.

24.04 53/14

ÅRSRAPPORT 2013 - OPPFØLGING AV
ENERGI - OG KLIMAPLANEN
PROSJEKT OPPF ØLGING
Vedtak:
1. Årsrapport 2013 for oppfølging av
energi - og klimaplanen tas til orientering.
2. Kommunestyret ber om at energi - og
klimaplanen blir gjort klarere med hensyn
til konkrete mål med milepæler for når
målene skal være innfridd.

Oppstart a v Energi
og klimaplanen er
utsatt til 2018

30.10 133/14

BOLIGSOSIAL HENDLINGSPLAN 2015 -
2022
Vedtak:
1. Ringerike kommune vedtar framlagte
forslag til plan som Ringerike kommunes
«Boligsosiale handlingsplan 2015 - 2022»,
men med den presisering at det ska l søkes
å ha tilstrekkelig med boliger ut fra
behovet
2. De fem hovedstrategier som er
beskrevet i planen
- Øke gjennomstrømningen i kommunale
utleieboliger
- Husleie (prinsippet om kostnadsdekkende

Boligkontoret er nå i
en etableringsfase
hvor de ansatte skal
etablere nye måter å
arbeide i tilleg g til å
etablere rutiner.
Leder av
Boligkontoret
arbeider tett med
kontaktperson i Ad. pkt. 5:
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husleie)
- Fra «Leie til Eie»
- Oppfølging i bolig, med s pesiell vekt på
boevne
- Samarbeid med frivillig
skal være førende for utarbeidelse og
gjennomføring av tiltak innenfor
boligsosialt arbeid i Ringerike kommune.
3. Ringerike kommune deltar i Husbankens
boligsosiale utviklingsprogram.
4. Det bes fremmet en sak om bygging og
forvaltning av utleieboliger m.v. etter at
reglene for fritak av merverdiavgift ved
nybygg er blitt slik at det bare er
kommunen som kan få det.
5. Evaluering av prosjektet og
måloppnåelse skal skje i løpet av 1.
kvartal 2017.
6. Utrede kompetanse og kapasitet i
miljøarbeidertjenesten i forhold til
ambisjonene i boligsosial handlingsplan.
Utredningen legges fram til politisk
behandling.

Husbanken for å
sette seg inn i
Husbankens nye
kommuneprogram
«Bolig for velferd».
Administrasjonen vil
i løpet av andre
halvår komme
tilbake med status
og rapportering av
det boligsosiale
oppfølgingsarbeidet
på bakgrunn av
Boligsosial
handlingsplan.

Evaluering vil skje
iht. vedtak.

Ad. pkt. 6:
Oppgaven
gjennomføres i
regi av nytt
boligkontor

År 2015

Dato Sak SAKSTITTEL og vedtak Status/ komment ar
Videre
oppfølging

26.03 44/15

LOKALISERING AV LEGEVAKT
Vedtak:
1. Rapporten «Utvikling av ny legevakt og
fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig
hjelp døgnplasser (KØH)» tas til
orientering.
2. Rådmannen bes å utarbeide en
mulighetsskisse som viser hv ordan
Ringerike interkommunale legevakt skal
organiseres i forhold til arealbehov,
kapasitet og innhold fra 2020.
3. Mulighetsskissen skal presenteres under
følgende forutsetninger:

Legevaktens arealbehov fra 2020 søkes
dekt ved nybygg.

Plassering av l egevakten skal ligge i
tilknytning/umiddelbar nærhet til Ringerike
sykehus.

Mulighetsskissen skal i samråd med
sykehusets ledelse avklare tomtevalg og
eierskap til bygningsmassen. To
alternativer drøftes:
a) Sykehuset bygger, og Ringerike

Behandlet politisk
4.5.17 i sak
54/17 i
kommunestyret.
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interkommunale legevakt leier
b) Ringerike kommune bygger og Ringerike
interkommunale legevakt leier
4. Mulighetsskissen koordineres med det
arealplanarbeidet som pågår ved Ringerike
sykehus. Legevaktens lokaler søkes om
mulig samlokalisert med prehospitale
tjenester, ko mmunale øyeblikkelig - hjelp
plasser og andre aktuelle lokaliteter
betinget av samhandlingsrefomen. Dette
for å optimalisere finansieringen og
utnyttelsen av de statlige
investeringstilskudd.

28.05 75/15

MANDAT FOR UTVALG FOR
RUSPROBLEMATIKK.
Vedtak:
Ruspolitisk utvalg er et rådgivende organ
bestående av politiske representanter,
representanter fra næringslivet og
kommunale faginstanser.
Utvalget skal gjennom samarbeid,
samhandling og utveksling av informasjon
utarbeide delrapport til hovedkomiteen for
omsorg og velferd, formannskapet og
kommunestyret i forbindelse med
evaluering av alkoholpolitisk handlingsplan
2012 – 2016.
Følgende personer tiltrer utvalget:
Politiske representanter:
Vidar Nordby ( Arbeiderpartiet/leder av
kontrollutvalget for salgs - og
skjenkebevillinger), Christine Granlund
(Fremskrittspartiet) og Per Askilsrud
(Kristelig Folkeparti).
Representanter fra næringslivet:
Berit Nyhagen (Coop Østafjells), Anne Rua
(Bryggerikjelleren) og Tage Hybertsen
(Ringerike kultursenter)
Faginstanser:
SLT - koordinator, kommuneoverlege, en
representant fra politiet, og leder av
enheten helse og rus.
Rådmannen (eller dennes representant) er
leder og sekretær for utvalget.
Det står utvalget fritt å innka lle personer
med nødvendig kompetanse i forhold til
nåsituasjonen, samt å avgjøre behovet for
møter.
Komiteen skal ha fokus på tiltak som kan
føre til mindre rusmiddelproblemer.

Følges opp i 2017

27.08 104/15 OPPSTART AV OMRÅDEPROGRAM FOR Planprogrammet for Jobbes med
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PLANARBEID I HØ NEFOSS
Vedtak:
1 - Ringerike kommune starter arbeid med
områdeprogram for planarbeid i Hønefoss
2 - Det skal gjennomføres en
mulighetsstudie i form av parallelle
arkitektoppdrag
3 - Det avsettes midler til arbeidet i
Handlingsprogrammet 2016 - 2019.

områderegulering
Hønefoss sentrum
ble lagt frem til
politisk behandling i
april 2017. Saken ble
utsatt og
kommunestyret skal
ha en workshop om
temaet 1. juni og så
er målet å få sendt
planforslaget ut på
høri ng før
sommerferien. Hva
er status for
områdeprogrammet
? Hvilke
retningslinjer og
muligheter er
trukket opp for
byutviklingen?

videre gjenno m
2018 og forventes
ferdigbehandlet i
2019

26.11 136/15

Skole - og barnehagetilbud for barn og
unge med s ammensatt behov
Vedtak:
1. For barn og unge med sammensatte
behov opprettes det et tilrettelagt tilbud i
barnehage og et samlet tilbud i hele
grunnskolen dersom tilbud i ordinær
barnehage og på nærskole ikke er
tilstrekkelig.
2. Det opprettes en forsterket enhet i
barnehage for barn med tegnspråk som
førstespråk. Forsterket enhet ved Veien
skole opprettholdes.
3. Ringerike kommune oppretter ikke egne
alternativer arenaer for elever med sosio -
emosjonelle vansker. Det forutsettes at
kommunen benytter eksister ende tilbud,
eller inngår avtaler med aktører som tilbyr
fullverdige alternative arenaer.
4. Opplæringstilbudet ved Austjord
opprettholdes.

Det er i august 2016
åpnet et tilrettelagt
tilbud for barn med
sammensatte
utfordringer i
Heradsbygda
barnehage.
D et bygges en
avdeling for elever
med store og
sammensatte behov
som en del av ny
skole Hønefoss Sør.
Åpnes i januar 2019.

Tilbudet i
Heradsbygda
barnehage
fortsetter i 2018.
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År 2016

Dato Sak SAKSTITTEL og vedtak Status/ kommentar
Videre
oppfølg ing

28.01 2/16

Kommunens arbeid for å bekjempe
korrupsjon
Vedtak:
Kommunestyret ber rådmannen årlig
rapportere til kommunestyret om
kommunens antikorrupsjonsarbeid.

1. Kontrollutvalget gis i oppdrag å vurdere
Ringerike kommunes arbeid med og
sys temer for å forhindre og avdekke
korrupsjon.

2. Utvalget bes om, basert på evaluering, å
fremme eventuelle anbefalinger/forslag til
kommunestyret, i løpet av 2016.

Status på
arbeidet for å
bekjempe
korrupsjon
inkluderes i
kommunens
årsrapport.

Seriøsite tskrav
ble behandlet i
sak 118/17 i
Kommunestyret
5.10.17

28.04 54/16 Ringerike Utvikling AS - oppfinansiering

Vedtak:

1. Eierstrategien datert 21.08.15, tas til
etterretning.

2. Kommunestyret vedtar en tredobling av
tilskuddet til RU med halvtårs vir kning fra
2016. Dette innarbeides i forbindelse med
den politiske behandlingen av 1. tertial.

3. Fra 01.01.17 vil tilskuddet fra Ringerike
kommune til Ringerike Utvikling AS være
på 3,6 mill . årlig. Ringerike kommune vil at
Ringerike Utvikling AS skal ha dette
driftsgrunnlaget de kommende 3 år.

4 . Kommunestyret forutsetter at det gjøres
en grundig evaluering av måloppnåelsen
våren 2019, før en vurderer videre tilskudd.

5. Eier forventer at det gjennomføres to
eiermøter i året hvor sel skapet legger frem
s tatus og fra mtidsutsikter.

Økt tilskudd 2016 er
overført Ringerike
utvikling og nytt
tilskuddsnivå er
vedtatt i budsjett
2017.

Årlig oppfølging i
kommunens
eiermelding.

28.04 59/16 Barnevernsvakt for kommunene Jevnaker,
Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal og
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Ringerike

Vedtak:

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
kommunelov ens § 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
driftskon sept fra 1. januar 2019.

4. Forslag til samarbeidsavtale godkjennes.

Barnevernsvakten
startet opp
01.01.2017.
Samarbeid mellom 6
kommuner.

26.05 71/16 Tilvisningsavtale - et samarbeid mellom
husbanken, private utbyggere og
kommunen

Vedtak:

Ringer ike kommune søker samarbeid med
private utbyggere for å benytte
tilvisningsavtaler. Dette for både å
stimulere til økt boligbygging og for å
styrke det private utleiemarkedet.
Tilvisningsavtaler vil være med på å sikre
vanskeligstilte på boligmarkedet i
ko mmunen trygge og kvalitativt gode
boforhold i hensiktsmessige bomiljø i tråd
med sak s framstillingen.

Denne oppgaven
ligger i enheten
Boligkontoret
(etablert 01.01.17).

26.05 77/16 Invitasjon til samarbeid med Haugsbygd
Idrettsforening Flerbrukshall - Haugsbygd
Arena

Vedtak:

1. Prosjektet om Haugsbygd arena tas til
orientering.

2. Ringerike kommune vil gå i dialog med
Haugsbygd Idrettsforening etter at

(Se også sak 129/16)

Samarbeidet
med Ha ugsbygd
IF fortsetter.

Haugsbygd IF har
utviklet
forprosjekt til
mulig idrett shall
på skoleområdet
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barnehage - og skolebehovsanalysen er
politisk behandlet.

i Haugsbygd

26.05 85/16 390 - Detaljreguleringsplan for
Klekkenhagen boligområde - Planforslag
til 2. gangs behandling

Vedtak:

Fyll inn vedtaket i saken under denne
linjen

1. 0605_390 Detaljregulering for
Klekkenhagen Boligområde med tilhørende
bestemmelser vedtas.

2. Rådmannen retter en forespørsel til
SVV for vurdering av endring av
fartsgrense på Fv. 163 fra 60km/t til
50km/t mellom Fløytingen og Klekken.

Fores pørsel til SVV er
sendt, og saken er
under utredning der.

30.06 107/16 Botilbud m/heldøgns pleie og
omsorgstilbud, - behov s a nalyse

Vedtak:

1. Ringerike kommunes planlagte
byggeprosjekter på Hov og i Heradsbygda
videreføres.

2. Videre planlegging av ny tt sykehjem,
herunder erstatning for Hønefoss sykehjem
avventes, inntil ny utvidet behovsanalyse
foreligger 2020. Rådmannen bes i tillegg se
på muligheter for en mer optimal
utnyttelse av eksisterende og planlagt
bygningsmasse fram til 2020.

Ny utvide t
behovsanalyse vil
bli gjennomført i
2020

30.06 109/16 Plansamarbeid i Ringeriksregionen

Vedtak:

- Kommunestyret godkjenner den fremlagte
skissen for plansamarbeid i
Ringeriksregionen.

- Kommunestyret ber rådmannen etablere
dette samarbeidet så snart so m mulig,
rådmannen gis fullmakt til å inngå
forpliktende samarbeidsavtale med

Samarbeidsavtale
mellom Ringerike,
Hole, Jevnaker og
Fylkeskommunen
foreligger.

Plankontoret ble
åpnet desember
2 016.

Økt e kostnader er
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partene.

- Økte kostnader innarbeides i fremtidige
budsjetter.

innarbeidet i HP
2018 - 2021 (økning på
3 mill . fra 2017 - nivå).

29.09 129/16 Barnehage - og skolebehovsanalyse 2016 -
2030
Vedtak:
Barnehage - og skolebehovsanalyse 2016 –
2030 legges til grunn for kommunens
planleggingsarbeid.
Rådman nen bes om å prioritere arbeidet
med å følge opp vedtak i sak 57/16 (red.
anm. 77/16) om å gå i dialog med
Haugsbygd Idrettsforening om et
samarbeid for å få bygget flerbrukshallen
Haugbygd Arena

Gjennomføres i tråd
med vedtak.

Dialog med
Haugsbygd IF
f ortsetter.

Haugsbygd IF har
utviklet et
forprosjekt til
mulig idrett shall
på skoleområdet
i Haugsbygd

24.11 153/16 Aktivitetstilbud for beboere på sykehjem i
Ringerike kommune
Vedtak:
1. Aktivitetstilbudet for beboere på
sykehjem i Ringerike kommune ta s til
orientering.
2. Det utarbeides et felles oppsett for en
rullerende aktivitetsplan ved
sykehjemmene, samt en halvårsplan over
varierende aktiviteter. Slike oppsett skal
være tilgjengelig for alle beboere og
pårørende, både ved oppslag og på
kommunens nettsider.
3. Formannskapet ber rådmannen
redegjøre for status i arbeidet med å
implementere «minimum 1 times aktivitet
for beboerne ved sykehjem i Ringerike
kommune» innen juni 2017.

Avholdt temamøte
om 1 times aktivitet
på institusjonene i
Eldrerådet o g
Hovedutvalget våren
2017.

15.12 164/16 Valg av forliksrådsmedlemmer -
møtefullmektiger 2017 - 2020
Vedtak:
På bakgrunn av fremkomne forhold i møte,
velger valgnemnda å gi rådmannen i
oppdrag å utrede nærmere begrunnelser
for forliksrådets funksjonalite t.
Valget blir utsatt til i januar 2017 i forhold
til medlem og varamedlem i forliksrådet.
Alf Meier (Ap) medlem og Beate Heieren
(Sp) vara er Ringerike kommunes
representanter frem til annet er bestemt.



47

R i n ger i ke kommu ne – 2 . tert ia l rapport , au gus t 201 7

År 201 7

Dato Sak SAKSTITTEL og vedtak St atus/ kommentar
Videre
oppfølging

02.02 6/17 Ståstedsanalyse IT
Vedtak:
1: Kommunestyret tar «Tilstandsvurdering
for Ringerike kommune -
virksomhetsområde IT» til orientering.
2: Tilstandsvurderingen avdekker at
Ringerike Kommune ikke har et modent
nok for hold til sikkerhet og risiko knyttet til
informasjonssikring. Dette kan i stor grad
sees i sammenheng med at ansvar for
sikkerhet i kommunen per i dag ikke er
plassert på et beslutningsmyndig nivå i
organisasjonen. Én av konsekvensene er
usikkerhet knyttet til overholdelse av
regelverk.
Rapporten peker på at kommunen bør
utnevne en sikkerhetsansvarlig for
kommunen, og at det bør gjennomføres en
utvidet kartlegging av dagens sikkerhet - og
risikosituasjon for å avdekke kritiske trusler
og avvik fra regelverk .
Kommunestyret mener at IT - sikkerhet og
beredskap skal inngå som en sentral
forutsetning i kommunens IKT arbeid og
ber på bakgrunn av denne rapporten
rådmannen komme tilbake med en konkret
tiltaksplan for utbedring av de svakheter i
informasjonssikkerhete n som er avdekket.

Rådmannen har i
forslag til Budsjett
2018 lagt inn midler
til å styrke
kompetanse og
kapasitet innenfor
områdene IT -
sikkerhet og IT -
arkitektur som en
forutsetning for
gjennomføring av
digitaliseringsstrategi
en.

02.02 7/17 Ny sen tral parkeringsforskrift
Vedtak:
1. Ny sentral parkeringsforskrift tas til
orientering.
2. Det innføres 2 timers gratisparkering for
el - og hydrogendrevne motorvogner.
3. Ved etablering av nye ladepunkter på
kommunale p - plasser forberedes disse for
mulig f ramtidig innføring av betaling for
ladestrøm.

2) Skilter og
parkeringsskiver/ur
er bestilt og mottatt.
Avventer skiltvedtak.

3) Dialog med RIK
om etablering av
ladepunkter

Sak om nye
ladepunkter for
ladbare
motorvogner
kommer til
behandling i
oktober 201 7

02.02 12/17 Innbyggerinitiativ Nikkelverket
Vedtak:
Kommunestyret viser til innbyggerforslag
fra initiativtaker Kaare Fleten angående
Nikkelverket, gnr/bnr 270/9.
1. Innbyggerforslaget tas til orientering.

Saken er under
arbeid. Avventer
tilbakemelding fra
Nærings - og fiskeri -
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2. Forslagets pkt. 1 avvises med
begrunnelse at det ikke finnes hjemmel i
konsesjonsloven for å nekte behandling av
konsesjonssøknader på eiendommen.
3. Forslagets pkt. 2 avvises med
begrunnelse at det ikke finnes hjemmel for
at kommunen kan nekte mutingsrett på
eiendommen. Undersøkelsesrett og
utvinni ngsrett må ivaretas av rett
myndighet.
Ringerike kommunestyre er opptatt av at
området der Nikkelverket på Tyristrand lå,
blir ivaretatt som kulturminner, samt at det
blir gjort tiltak for å fjerne forurensingen
som Nikkelverket har ført til. Rådmannen
bes i løpet av 2017 fremme en sak med
forslag til strategi for å få til dette.

departementet .

02.03 21/17 Helsefremmende forebyggende tilbud til
eldre
Vedtak:
1. Ringerike kommune etable rer
helsefremmende og forebyggende tilbud til
eldre som et gruppetilbud, supplert med
hjemmebesøk for å nå ut til flest mulig
eldre. Målgruppen er 75 år, som
regjeringen anbefaling.
2. Ansvaret for utvikling og organisering av
tilbudet legges til Austjord
Behandlingssenter i tråd med
saksframstillingen.

Ca. 180 personer har
meldt seg på
fellessamlingene om
helsefremmende
forebyggende tilbud
til eldre.
Gjenno mføres
september og
oktober 2017 .

02.03 26/17 2. gangsbehandling reguleringsplan 399 -
Ny skole og boligområde Benterud
Vedtak:
1. 0605_399 Detaljregulering for Ny skole
og boligområde Benterud vedtas.
2. De deler av reguleringsplan nr.
0605_311 Benterud boligområde vedtatt
04.05.2006, som blir berørt av ny plan,
oppheves.
Et samlet kommunestyre ba rådm annen
om å bringe i orden de uavklarte
forholdene rundt Sogne selskap/nabo og
komme tilbake med konklusjon i neste
kommunestyremøte.

Avklaring med
Sogneskapet ble
fullført, og notat med
konklusjon ble lagt
fram i
kommunestyre -
møtet 06.04. 17.

Byggingen av
skole pågår.
Andre tiltak som
er en konsekvens
av regulerings -
planen
forberedes og er
foreslått
finansiert i
forslag til
handlings -
program 2018

02.03 29/17 Etiske retningslinjer for ansatte og
folkevalgte i Ringerike kommune
Vedtak:
1. Nye etiske retning slinjer for folkevalgte
og ansatte i Ringerike kommune vedtas.
2. Rådmannen bes å fremme en plan for
formannskapet på hvordan retningslinjene

Nye etiske
retningslinjer for
ansatte og
folkevalg te er
vedtatt.

Workshop med
relevante case
om etiske
problemstillinger
ble avholdt med
kommunestyret
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skal implementeres blant ansatte og
folkevalgte innen mai 2017.

Det er valgt å i kke
fremme en plan for
implementering, men
gå rett på
implementeringen og
gjennomføre en
workshop for de
folkevalgte.

4. mai 2017.

06.04 4 2/17 Ringmoen Vel - Flaskerud skole
Vedtak:
1. Ringerike kommune benytter seg av
tilbakefallsretten i h.h.t. skjøte på
eiendommen, gnr. 300, bnr. 4,
Mastehaugen (tidl. Flaskerud skole).
Eiendommen legges ut til salg på det åpne
marked via eiendomsmegler.
2 . Dersom lokale ideelle organisasjoner
melder sin interesse for å overta
eiendommen bes rådmannen om å
fremme egen sak om dette

Ses i
sammenheng
med
Verbalforslag 19,
sak kommer
1.kvartal 2018

06.04 44/17 Refusjon Nerbytunet Foreløpig
godkjenning av plan for utførelse
Ringkollveien/Bånntjernveien
Vedtak:
Etter plan - og bygningsloven §18 - 8
godkjennes planene for utførelse,
kostnadsoverslag og forslag til fordeling
med endring av beregnet totalbeløp for
refusjon. Totalbeløpet som godkjennes for
refusjonssak en er kr 3 880 366. Andel i
refusjonssaken samt refusjonspliktig beløp
fremkommer av vedlegg 1: «Godkjent
fordeling av refusjonsandeler og
kostnader» datert 24.03.2017.
Rådmannen utfører varsling om vedtak av
godkjenning av forslag til refusjon til
refusjo nspliktige. Saken fremmes for
endelig vedtak om fastsettelse av refusjon i
kommunestyret når refusjonsberettigede
tiltak er gjennomført og regnskap for disse
er innsendt og gjennomgått av kommunen.
Rådmannen igangsetter evaluering av
arbeidet med refusjons saken med hensikt
å fremme politisk sak med anbefaling om
håndtering av refusjonssaker. Saken tar
sikte på å avklare følgende forhold:
Anbefaling av organisering og plassering av
ansvar på avdeling for saksfremstilling og
vurdering av refusjonssaker.
Anbef aling om delegering av myndighet til

Planlegges sak i
1.kvartal 2018
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vedtak i refusjonssaker.
Anbefaling om beregning av gebyr ved
saksbehandling av refusjonssaker.

04.05 53/17 Salg av kommunal grunn – del av gnr. 49,
bnr. 256
Vedtak:
Vedtaket i KS 23/2 pkt. 15 tas ut av liste av
objekter som skal selges. Dette i påvente
av byplanen.

Tatt ut av lista, se 2.
tertialrapport 2017

54/17 Oppføring av nytt helsebygg for Ringerike
interkommunale legevakt og prehospitale
tjenester (ambulansestasjon)
Vedtak:
St atusrapport for nye lokaler til
interkommunal legevakt tas til
etterretning.
Rådmannen får fullmakt til å
ferdigprosjektere et nytt helsebygg på
bygslet tomt ved Ringerike sykehus som
skal inneholde lokaler til interkommunal
legevakt og ambulansestasjon i tråd med
saksframstillingen.

Arbeider jf vedtak.

57/17 Korps i skole – rapport og videreføring
Vedtak:
Rapporten om Korps i skole tas til
orientering.
FS ønsker at Korps i skolen på sikt tilbys alle
elever på 3. trinn i Ringerike kommune.
Budsjettet fo r Ringerike kulturskole økes
med 162.000 kroner i 2017 for å utvide
prosjektet til to nye skoler. Summen
innarbeides i budsjettet ved 1.
tertialrapport.
En videre plan for gradvis innføring av
Korps i skolen innarbeides i budsjett og
handlingsplan med måls etting em et tilbud
på alle skoler innen skoleåret 2021/22.

Korps i skolen
videreføres på
Helgerud og Veien,
og har startet opp
på to nye skoler,
UIlerål og Eikli.
Prosjektet er et
samarbeid mellom
kulturskolen,
grunnskolene og
skolekorpsene.
Evalueringen
etter første år var
svært god.

58/17 Turskiltprosjektet
Vedtak:
Hovedutvalget for oppvekst og kultur tar
informasjonen om Turskiltprosjektet til
orientering, og bifaller en økt satsning på
friluftsliv i Ringerike kommune.

S økerne
iverksetter
prosjektet .
K ommunen
ivaretar sin rolle
og betaler ut
kommunalt
tilskudd ved
ferdigstilling i
2018 eller 2019.

01.06 61/17 Rehabilitering av kommunale kjørebruer –
finansiering

Investeringsmidler på
4 mill. kroner er
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Vedtak:
Saken tas til orientering.
Nødvendige investeringsmidler innarbeides
i behandli ngen av 1. tertial 2017.
Nødvendige investeringsmidler på 4
millioner kr innarbeides i behandlingen av
2. tertial 2017.

innarbeidet i 2.
tertial.

64/17 Innspill til Ringeriksbane E16 prosessen
Vedtak:
Ringerike kommune ønsker at det legges til
rette for en veiforbindelse mellom tiltenkt
kryss i Styggedalen og stasjonen via
storskjæringa.
Det er ønskelig at dette reguleres inn i den
statlige planen.
Det bør avsettes tilstrekkelig plass slik at en
mulig hensettin g på Tolpinrud ikke hindrer
en veiforbindelse.
Den statlige planen bør ikke hindre en
mulig omlegging av eksisterende Askvei.

Utført

29.06 71/17 2. gangs behandling 0605_406
Detaljregulering for Kistefos
Vedtak:
0605_406 Detaljregulering for Kistefos
v edtas.
Planområdet ligger i to kommuner og
fylker. Saken skal behandles for de arealer
som ligger i Ringerike kommune, saken må
sees på i sin helhet.
Den delen av plankart som overlapper med
plan nr. 389 E16 Eggemoen – Olum, vedtatt
26.03.2015, er angitt med sone for
videreføring av reguleringsplan.
Kommunestyre vedtar at planbestemmelse
7.1.1 endres i tråd med brev fra
Fylkesmannen i Oppland, datert 13.06.17.

Saken er vedtatt i
kommunestyret i
Jevnaker kommune i
sak 50/17

Vedtatt

72/17 Status planarb eid og prioriteringer
fremover
Vedtak:
Kommunestyret tar rådmannens
prioriteringer og foreslåtte tiltak til
orientering.
Kommunestyret ber om ny status rapport
oktober 2017.

Sak kommer i
november 2017

74/17 Tilstandsrapport kommunale
veier/Hovedplan vei
Vedtak:
Statusrapport hov edplan vei tas til
orientering.
Rådmannen bes om å innarbeide
tilstrekkelige driftsmidler (inkl .

Gjennomført for
2018
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vedlikeholdsmidler) i framtidige budsjetter
for å stanse og ta igjen forfall på veinettet.
Rådmannen bes å innarbeide nødvendige
investering s midler etter prior iterte behov.
Rådmannen legger frem forslag på årlige
prioriterte tiltak i forbindelse med
budsjettbehandlingen hvert år.
Hovedplan vei rulleres hvert 4. år.

75/17 Ringerike kommunes seriøsitetskrav
Vedtak:
Arbeiderpartiets tilleggsnotat undertegnet
St ein - Roar Eriksen, oversendes saken til
rådmannen for utredning og
kvalitetssikring.
Saken legges frem i september møte.

Saken lagt frem 5.
oktober 2017

78/17 Kommunale kriterier for tildeling av
startlån, - endringsforslag
Vedtak:
Ringerike kommunes re tningslinjer for
tildeling av startlån harmoniseres med
husbankens kriterier. Dette innebærer at
kravet til at man må ha registrert bosted i
kommunen for å være søknadsberettiget
startlån, strykes.
KS ber rådmannen i løpet av høsten
kartlegge og vurdere om endring av
kriteriene for startlån, fører til behov for
økt kapasitet ved denne avd.
(Boligtjenesten).
Hvis dette er tilfelle innarbeides dette i
budsjettforslag 2018.

Det arbeides jf.
vedtatte kriterier.

Praksis og erfaring
med nye kriterier vil
danne g runnlag for
vurdering av
kapasitet.

79/17 Samarbeidsavtale om opplæring av
voksne mellom Hole - , Jevnaker - og
Ringerike kommune
Vedtak:
Det inngås et interkommunalt samarbeid
mellom kommunene Hole, Jevnaker og
Ringerike om grunnskoletilbud for voksne
e tter opplæringslovens § 4a,
introduksjonsordningen og norskopplæring
for nyankomne innvandrere i regi av
Læringssenteret for voksne.
Samarbeidet organiseres som et
administrativt vertskommunesamarbeid
e tter kommunelovens § 28 - 1 b.
Deltagerkommunene har selv ansvaret for
å fatte enkeltvedtak etter opplæringsloven
om rett til grunnskoletilbud og vedtak om
introduksjonsordning.
Vedlagte samarbeidsavtale godkjennes.

Hole har sluttet seg
til avtalen, det
avve ntes
underskrevet avtale
fra Jevnaker.

Samarbeidet
gjennomføres i
tråd med avtalen

81/17 Ringerike kulturskoles fagtilbud Fagtilbudet er utvidet Det er lagt inn
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Vedtak:
Saken om Ringerike kulturskoles tilbud tas
til orientering.
Fagtilbudet suppleres med dans, teater og
tilrettelagt musikk fr a høsten 2017.
Videre utvidelse av tilbudene vurderes i
arbeidet med Handlingsprogram for
Ringerike kommune i 2018 - 2021.
Større gradering av betalingssatser utredes
i sak om vedtekter og betalingsreglement
høsten 2017.

fra høsten 201 7 midler til
videreføring av
utvidet tilbud i
forslaget til
Ha ndlings -
program 2018 -
2021
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Sammendrag 
En sunn økonomi er avhengig av bærekraftige størrelser på netto driftsresultat, disposisjonsfond og 

lånegjeld. Det er et gjensidig avhengighetsforhold mellom disse faktorene. 

Jo større kommunens disposisjonsfond er og lavere kommunens netto lånegjeld er, desto større er 

sannsynligheten for å oppnå et høyt netto driftsresultat. Jo høyere driftsresultat og lavere lånegjelden er, 

desto større er sannsynligheten for å bygge fond. Jo større disposisjonsfond og høyere netto 

driftsresultat, desto større muligheter for å holde lånegjelden nede. 

Kommunens lånegjeld øker og vil passere over 90 prosent av brutto driftsinntekter i løpet av 2018. 

Riksrevisjonen mener at lånegjelden bør ligge under 100 prosent av brutto driftsinntekter. I 2019 vil 

kommunens lånegjeld ligge over 100 prosent av brutto driftsinntekter. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 
Netto finansutgifter per 2. tertial 2017 er som forventet høyere enn på samme tidspunkt i 2016. 

Avdragene står for den største økningen (20,2 millioner kroner), rentene utgjør en økning på 4,6 

millioner kroner. Det er budsjettdekning for økningen i netto finansutgifter i inneværende års budsjett.  

 

Renteutgiftene blir lavere enn budsjettert som følge av to rentenedsettelser i år. I tillegg blir 

renteutgiftene lavere fordi noen investeringer viser forsinket fremdrift i forhold til opprinnelig plan. 

 

Det har vært en reduksjon i samlet nettoverdi fra 2. tertial 2016 til 2. tertial 2017. Kortsiktig plassering 

har økt betydelig fra samme periode i fjor samtidig som gjelden viser en tilsvarende større økning. 

Bankinnskudd per 2. tertial består av ubrukte lånemidler på 217 millioner kroner. Bundne fondsmidler 

er også en del av de kortsiktige plasseringene. 

 

En stresstest skal vise risikoen for tap i en portefølje ved markedsendringer. Den totale finansielle 

risikoen for aktiva og passiva samlet, viser en mulig negativ effekt på driftsregnskapet på 21,2 millioner 



- 

kroner i løpet av et år. Stresstesten i denne rapporteringen viser et mulig tap som utgjør 1,9 millioner 

kroner mer enn i 1. tertialrapport. Det skyldes i hovedsak økt total lånegjeld og redusert fastrenteandel. 

 

Det er utarbeidet ny likviditetsprognose per 2. tertial 2017. Den faktiske likviditetsutviklingen har vært 

om lag i tråd med prognosen. Konsernkontoen reduseres i oktober som følge av blant annet utbetaling 

av reguleringspremien til KLP og bruk av lånemidler.  

  

Ved utgangen av året er prognostisert saldo 256 millioner kroner, 105 millioner kroner lavere enn saldo 

ved inngangen til 2017. Reduksjonen tilsvarer planlagt bruk av ubrukte lånemidler til investeringer på 

130 millioner kroner påplusset årets budsjetterte avsetning til disposisjonsfond. 

 

Fossefondets markedsverdi ved utgangen av august 2017 var kr 135.630.704. Hittil i år er avkastningen 

kr 6.492.309, som tilsvarer 5,03 %. Avkastningen har hittil i år vært svært bra. Det er spesielt 

aksjemarkedet som bidrar til denne positive trenden. Avkastningsmålet for i år er 5 mill. kroner ved 

årsslutt. Det vurderes nå om vi kan sette opp prognosen med 500.000 kroner.  

 

Årets låneramme til investeringer i 2017 er på 543 millioner kroner. Investeringsprognoser i løpet av 

året viser et behov for låneopptak på 393 millioner kroner.  

 

Det ble foretatt ett låneopptak til rentable investeringer i 2. tertial. Prognosen for rentable investeringer 

er noe redusert fra 1. tertial til 2. tertial, og det vil stå igjen drøyt 30 millioner kroner i ubrukte 

lånemidler til rentable investeringer ved årets slutt gitt de fremlagte prognosetall.  

 

Kommunen har totalt 87,5 millioner kroner til disposisjon for videreformidling av startlån i år. Det er 

innvilget startlån på 36,4 millioner kroner ved utgangen av 2. tertial, og disponibelt for resten av året og 

inntil nytt låneopptak i 2018 utgjør 51,1 millioner kroner. 

 

Kommunen har over en lengre periode hatt ett avdragsfritt lån for å håndtere minimumsavdrag. I tillegg 

ble lånet til rentable investeringer i slutten av juni i år inngått med avdragsfrihet. Dermed har 

kommunen nå 2 avdragsfrie lån, såkalte bullet-lån. Bullet-lån forfaller i sin helhet på siste termin. 

 

I opprinnelig budsjett for 2017 er det lagt til grunn 70,5 millioner kroner i avdrag på lån til 

investeringer. Kommunen vil ende på et avdragsnivå på 74,1 millioner kroner inneværende år, gitt at det 

søkes om avdragsutsettelse på 1,3 millioner kroner på et lån med avdragstermin i desember.  

 

Ved inngangen til 1. tertial 2017 var fastrenteandelen på kommunens investeringsgjeld 59,7 prosent og 

er ved utgangen av 2. tertial 50,3 prosent. Fastrenteandelen har vært forholdsvis høy med tanke på at 

den beregnes på hele investeringsgjelden, men er nå redusert som planlagt.  

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Finanskostnadene utvikler seg som forventet ut fra budsjetterte investeringer, framdrift og 

rentenivået. 

 

Ved å inngå låneavtaler med fastrente for de ikke-rentable investeringene, reduseres 

renterisikoen framover.  

Avkastningen på Fossefondet har vært bra så langt i år, og viser at nedsalget i Ringeriks-Kraft 

AS gir en god pekepinn på alternativ investering på disse midlene. 

 

Vedlegg 
Finansrapport 2. tertial 2017  
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Månedsrapport september 2017 - Fossefondet 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.10.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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Innledning 
Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. Det skal 

rapporteres hvert tertial i samsvar med finansreglementet for Ringerike 

kommune og rutiner for finansforvaltningen. 

Overordnet finansiell strategi og stilling 
En sunn økonomi er avhengig av bærekraftige størrelser på netto driftsresultat, 
disposisjonsfond og lånegjeld. Disse kan fremstilles i en figur slik for å vise det 

gjensidige avhengighetsforholdet mellom dem: 

 

 

 

 

 

 

Det gjensidige avhengighetsforholdet kan forklares på ulike måter. For å øke 
disposisjonsfond må det skapes positive netto driftsresultat. Med et solid 

disposisjonsfond kan kommunen finansiere noen av investeringene med 

oppsparte midler i stedet for å ta opp lån. Da er sannsynligheten større for at 
lånegjelden holdes på et forsvarlig nivå, og det blir lettere å skape større 

driftsoverskudd enn alternativet med økte finansutgifter.  

Jo større kommunens disposisjonsfond er og lavere kommunens netto lånegjeld 

er, desto større er sannsynligheten for å oppnå et høyt netto driftsresultat. Jo 

Lånegjeld Netto driftsresultat 

Disposisjonsfond 
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høyere driftsresultat og lavere lånegjelden er, desto større er sannsynligheten for 

å bygge fond. Jo større disposisjonsfond og høyere netto driftsresultat, desto 

større muligheter for å holde lånegjelden nede. 

Kommunens lånegjeld øker og vil passere over 90 prosent av brutto 

driftsinntekter i løpet av 2018. Riksrevisjonen mener at lånegjelden ikke bør 
ligge over 100 prosent av brutto driftsinntekter. I 2019 vil kommunens lånegjeld 

ligge over 100 prosent av brutto driftsinntekter. 

Utviklingen i netto finansutgifter 
Målsettingen for avkastningen av finansielle aktiva og kommunens finansutgifter 

fastsettes av kommunestyret gjennom den årlige budsjettbehandlingen. Samlet 

danner dette nivået på netto finansutgifter. 

 
Finansinntektene består av renteinntekter på bankinnskudd, utbytte fra 

selskaper, avkastning fra Fossefondet og mottatte renter på utlån. 

Finansutgiftene består av renteutgifter og avdrag på investeringsgjeld, 
renteutgifter på startlån og provisjoner/honorarer. 

 

Tabellen nedenfor viser utviklingen i netto finansutgifter i perioden 2016-2017:   

 
(Inntekter har negativt fortegn, utgifter har positivt fortegn) 

 

 
Netto finansutgifter per 2. tertial 2017 er som forventet høyere enn på samme 

tidspunkt i 2016. Avdragene står for den største økningen (20,2 millioner 

kroner), men rentene utgjør også en økning på 4,6 millioner kroner. Det er 
budsjettdekning for økningen i netto finansutgifter i inneværende års budsjett.  

 

For den delen av låneporteføljen som ikke har fastrente gjelder flytende 

rentebetingelser. Den flytende renten i Kommunalbanken har ligget på 1,8 
prosent siden 22. august i fjor til den ble satt ned til 1,65 prosent gjeldende fra 

22. mai i år. Renten er satt ytterligere ned til 1,5 prosent gjeldende fra 1. august 

i år. Ifølge Kommunalbanken har pengemarkedsrentene stabilisert seg på et 
rekordlavt nivå.  

 

Renteutgiftene blir lavere enn budsjettert som følge av disse to 
rentenedsettelsene. I tillegg blir renteutgiftene lavere fordi noen investeringer 

viser forsinket fremdrift i forhold til opprinnelig plan. Lavere renteutgifter gir 

muligheter for å betale noe mer avdrag enn minimumsnivå. 

 

Mill. kr

Regulert 

årsbudsjett 

2017

2. tertial 

2017

2. tertial 

2016

Regnskap 

2016

Renteinntekter og utbytte -25,3 -23 -21,8 -26,5

Gevinst fin.instrumenter -5 -1,2 0,1 -5,7

Sum finansinntekter -30,3 -24,2 -21,7 -32,2

Renteutg., provisjoner m.m 40,5 15,4 10,8 30,5

Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0

Avdrag på lån 70,4 53,3 33,1 53,2

Sum finansutgifter 110,9 68,7 43,9 83,7

Netto finansutgifter 80,6 44,5 22,2 51,5
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Budsjettert gjennomsnittlig flytende rente i 2017 er 1,9 prosent, dvs. at 

budsjettert rentenivå ble satt kun så vidt høyere (0,1 prosent) enn flytende rente 

på budsjettidspunket. Nå viser utviklingen at faktisk flytende rente er redusert 
med 0,3 prosent. Dersom rentenivået hadde beveget seg med 0,3 prosent i 

motsatt retning, dvs. at flytende rente nå hadde ligget på 2,1 prosent, så ville 

renteutgiftene vært høyere enn budsjettert. 

Samlet oversikt over kortsiktig plassering, langsiktig plassering og 

gjeld 
I følge finansreglementet skal det rapporteres på beløp samlet og for henholdsvis 
kortsiktig plassering, langsiktig plassering og gjeld. Tabellen nedenfor gir en 

oversikt over dette.  

 

Det har vært en reduksjon i samlet nettoverdi fra 2. tertial 2016 til 2. tertial 
2017. Kortsiktig plassering har økt betydelig fra samme periode i fjor samtidig 

som gjelden viser en tilsvarende større økning. Bankinnskudd per 2. tertial 

består av ubrukte lånemidler på 217 millioner kroner. Bundne fondsmidler er 
også en del av de kortsiktige plasseringene. 

Nedenfor vises en stresstest av kommunens totale finansforvaltning (i millioner 

kroner). Stresstesten skal vise risikoen for tap i en portefølje ved 
markedsendringer. For Ringerike kommune vil dette gjelde endringer i rentenivå 

og svingninger i aksjemarkedene som de viktigste faktorene. 

 

(Beløp i mill. kroner) 2. tertial 2017 2. tertial 2016 Regnskap 2016

Kortsiktig plassering                     

(kasse, bankinnskudd og 

obligasjoner) 470,8 163,6 405,7

Langsiktig plassering  

(Fossefondet) 130,0 123,1 128,8

Gjeld -1 777,0 -1 189,4 -1560,9

Samlet nettoverdi -1 176,2 -902,7 -1 026,4

Aktiva Balanse Balanse Endrings Beregnet
% MNOK parameter tap

Gjeld med p.t./flytende rente 50 % 761 2 % -15,2

Gjeld med fast rente 50 % 771

Samlet buttogjeld 100 % 1532 -15,2

Lån m. renteoverv.m./ansvarlig utlån 2 % 0,0

Bankinnskudd og pm. 470,8 2 % 9,4

Ledig likv. og andre midler b. for driftsform. 470,8 2 % 9,4

Kort pengem. 24 % 33 2 % 0,7

N. omløpsobligasjoner 36 % 49 2 % 2,0 -2,0

Norske aksjer 10 % 14 -30 % -4,2

Utenl. aksjer 29 % 40 -20 % -7,9

Netto valutaposisjon 15 % 20 -10 % -2,0

Langsiktige finansielle aktiva 100 % 136 -15,4

Samlete finansielle aktiva 606

Mulig tap vil utgjøre : -21,2

Durasjon

Stresstest
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Endringsparameterne er basert på en standard mal. Her legges det opp til en 

stresstest med følgende forutsetninger: 

Renteøkning på 2 prosent, en reduksjon av verdien på norske aksjer på 30 

prosent, en reduksjon av verdien på utenlandske aksjer på 20 prosent, samtidig 

som den norske kronen svekker seg 10 prosent mot andre valutaer. 

Disse parameterne bygger på historiske svingninger på de ulike markedene. 

Forrige gang vi så slike store utslag var under finanskrisen i 2008/2009. 

Den totale finansielle risikoen for aktiva og passiva samlet, viser en mulig 

negativ effekt på driftsregnskapet på 21,2 millioner kroner i løpet av et år. Dette 

scenarioet inntreffer dersom alt skjer samtidig innenfor samme år. 

Stresstesten i denne rapporteringen viser et mulig tap som utgjør 1,9 millioner 

kroner mer enn i 1. tertialrapport. Det skyldes i hovedsak økt total lånegjeld og 
redusert fastrenteandel. 

Likviditet 
Ringerike kommune har til enhver tid i 2. tertial 2017 hatt likviditet til å dekke 
sine betalingsforpliktelser ved forfall. Kommunen har en trekkrettighet på 100 

millioner kroner hos kommunens hovedbankforbindelse DNB. Trekkrettigheten 

har ikke vært benyttet hittil i år. 
 

Kommunens rutiner sier at likvide midler må være over 100 millioner kroner over 

en viss periode før overskuddslikviditet kan defineres. Lånemidler og bundne 

fondsmidler må identifiseres, slik at disse ikke vurderes som overskuddslikviditet. 
Arbeidet med å identifisere ubrukte lånemidler og midler på bundne fond er i 

gang. 

 

Likviditetsutvikling 

Figuren nedenfor viser den faktiske saldoen på kommunens konsernkonto hittil i 

2017 og periodisert likviditetsprognose. Midlene på konsernkontoen inkluderer 
også bundne fond, men ikke midler på skattetrekkskonto. 
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Det er utarbeidet ny likviditetsprognose per 2. tertial 2017. Den faktiske 

likviditetsutviklingen har vært om lag i tråd med prognosen. Konsernkontoen 

reduseres en del i oktober som følge av blant annet utbetaling av 
reguleringspremien til KLP og bruk av lånemidler. Likviditetsprognosen viser at 

konsernkontoen stiger i november som følge av planlagt låneopptak til ikke-

rentable investeringer.  
 

Ved utgangen av året er prognostisert saldo 256 millioner kroner, 105 millioner 

kroner lavere enn saldo ved inngangen til 2017. Reduksjonen tilsvarer omtrent 

planlagt bruk av ubrukte lånemidler til investeringer på 130 millioner kroner 
påplusset årets budsjetterte avsetning til disposisjonsfond. 

Forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva  
Ved utgangen av august 2017 var fondets markedsverdi kr 135.630.704. Hittil i 

år er avkastningen kr 6.492.309, som tilsvarer 5,03 %. 

Fondet skal være investert med nøytralvekt slik det er beskrevet i 

finansreglementet, og pr 30.08.2017 består porteføljen av: 

 24,3 % pengemarkedsfond 

 36,1 % obligasjonsfond 

 39,6 % aksjefond (hvor 29,3 % i internasjonale aksjer og 10,3 % i norske 

aksjer) 

Avkastningen har hittil i år vært svært bra. Det er spesielt aksjemarkedet som 

bidrar til denne positive trenden. I juli og august fikk de norske aksjene en 

 -

 50 000 000

 100 000 000

 150 000 000

 200 000 000

 250 000 000

 300 000 000

 350 000 000

 400 000 000

 450 000 000

 500 000 000

 550 000 000

 600 000 000

 650 000 000

 700 000 000

 750 000 000

K
ro

n
e

r
Likviditetsprognose 2017

Periodisert likviditetsprognose Faktisk saldo

 -

 50 000 000

 100 000 000

 150 000 000

 200 000 000

 250 000 000

 300 000 000

 350 000 000

 400 000 000

 450 000 000

 500 000 000

 550 000 000

 600 000 000

 650 000 000

 700 000 000

 750 000 000

K
ro

n
e

r
Likviditetsprognose 2017

Periodisert likviditetsprognose Faktisk saldo



7 
 

oppsving, som skyldes at oljeprisene styrket seg. Hittil har de norske 

aksjefondene gitt en avkastning på ca 11 %, og de internasjonale aksjefondene 

ca 7 %.  

Det er en positiv utvikling hva gjelder global vekst og inntjening på børsene. 

Imidlertid er verdsettelsen relativ høy sett i forhold til tidligere år hvor renten har 

vært høyere. På bakgrunn av dette opprettholdes nøytralvekten i norske og 

internasjonale aksjer.  

Avkastningsmålet for i år er 5 mill. kroner ved årsslutt. Det vurderes nå om vi 

kan sette opp prognosen med 500.000 kroner.  

Forvaltningen av finansielle passiva 
Tabellen nedenfor gir en oversikt over utviklingen i kommunens gjeldsportefølje i 
2. tertial 2017: 

 

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

Låneopptak og bruk av lån 

Årets låneramme til investeringer i 2017 er på 543 millioner kroner. 
Investeringsprognoser i løpet av året viser et lavere behov for låneopptak enn 

den vedtatte rammen. Årets låneopptak vil bli 393 millioner kroner hvis 

prognosene i 2. tertial legges til grunn for låneopptaket til de ikke-rentable 
investeringene. Dette låneopptaket er planlagt i oktober/november. 

 

Det ble foretatt ett låneopptak til rentable investeringer i 2. tertial. Prognosen for 
rentable investeringer er noe redusert fra 1. tertial til 2. tertial, og det vil stå 

igjen drøyt 30 millioner kroner i ubrukte lånemidler til rentable investeringer ved 

årets slutt gitt de fremlagte prognosetall.  

 
Startlån fra Husbanken på 35 millioner kroner ble overført til kommunen i 

februar. Ubrukte startlånsmidler var 52,5 millioner kroner ved inngangen til 

2017, hvilket betyr at kommunen har totalt 87,5 millioner kroner til disposisjon 
for videreformidling i år. Det er innvilget startlån på 36,4 millioner kroner ved 

utgangen av 2. tertial, og disponibelt for resten av året og inntil nytt låneopptak i 

2018 utgjør 51,1 millioner kroner.  

Avdrag 

I opprinnelig budsjett for 2017 er det lagt til grunn 70,5 millioner kroner i avdrag 

på lån til investeringer. Budsjettet er et estimat på minimumsavdragsnivået. 

 
Kommunen har over en lengre periode hatt ett avdragsfritt lån for å håndtere 

minimumsavdrag. I tillegg ble lånet til rentable investeringer i slutten av juni i år 

(Beløp i mill. kroner) Investeringsgjeld Startlån Samlet gjeldsportefølje

Per 30.04.2017 1 316,0                248,4             1 564,4                        

Periodens avdrag 24,3                     3,1                27,4                            

Ekstraordinære avdrag -                       -                -                              

Periodens låneopptak 240,0                   -                240,0                          

Per 31.08.2017 1 531,7                245,3             1 777,0                        
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inngått med avdragsfrihet. Dermed har kommunen nå 2 avdragsfrie lån, såkalte 

bullet-lån. Bullet-lån forfaller i sin helhet på siste termin. 

 
I finansrapporten for 1. tertial ble det stadfestet at «målet er å legge seg på et 

høyere avdragsnivå enn minimumskravet, men det må fortløpende vurderes opp 

mot andre behov.» Kommunen vil ende på et avdragsnivå på 74,1 millioner 
kroner inneværende år, gitt at det søkes om avdragsutsettelse på 1,3 millioner 

kroner på et lån med avdragstermin i desember.  

 

Vektet gjenstående løpetid på samlet lånegjeld til investeringer er 17 år.  

Fastrenteandel, rentebindingstid og refinansieringsrisiko 

I tabellen nedenfor vises rammene og status for fastrenteandel, rentebindingstid 

og refinansieringsrisiko: 

 
 

Ved inngangen til 1. tertial 2017 var fastrenteandelen på kommunens 

investeringsgjeld 59,7 prosent og er ved utgangen av 2. tertial 50,3 prosent. 
Fastrenteandelen har vært forholdsvis høy med tanke på at den beregnes på hele 

investeringsgjelden, men er nå redusert som planlagt.  

 

Vektet rentebindingstid på samlet rentebærende investeringsgjeld er redusert fra 
om lag 2,1 år ved inngangen til 1. tertial 2017 til om lag 1,8 år ved utgangen av 

2. tertial 2017. Dagens rentebinding har følgende forfall: 

 

Det nye lånet til rentable investeringer i 2017 er det største enkeltlånet i 

gjeldsporteføljen og utgjør per 2. tertial 15,7 prosent av samlet 
investeringsgjeld. 

Type Ramme

Status 2. 

tertial 2017 Oppfylt ja/nei

Fastrenteandel investeringsgjeld Min 25 %, maks 75 % 50,3 % Ja

Løpetid rentebinding Min 1 år, maks 5 år 1,8 år Ja

Gjeld til forfall neste 12 mnd Maks 40 % 0,0 % Ja

Enkeltlån i % av samlet investeringsgjeld Maks 30 % 15,7 % Ja

(Beløp i mill. kroner)
Utestående pr 

31.08.2017

Forfall neste 

renteregulering
Fastrentesats

KLP Kommunekreditt 95,0                      03.02.2018 4,48 %

38,1                      19.11.2019 4,98 %

38,5                      19.08.2021 4,27 %

70,7                      12.12.2019 1,94 %

113,8                    23.02.2018 1,45 %

Kommunalbanken 105,5                    01.11.2024 1,95 %

76,6                      27.02.2023 3,86 %

231,8                    09.09.2021 1,78 %

Husbanken 7,8                        01.07.2019 4,40 %

7,8                        01.06.2018 1,99 %

18,9                      01.06.2018 1,99 %

21,0                      01.05.2021 4,20 %



Aktivaklasse Markedsverdi
Avkastning siden

31.07.2017
Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt

Pengemarked 33 003 383 40 441 0 24 % 20 % 5 877 242 10 % 30 %

Obligasjoner 48 927 535 213 846 0 36 % 40 % -5 324 747 30 % 60 %

Internasjonale aksjer 39 676 122 -437 450 0 29 % 30 % -1 013 089 10 % 40 %

Norske aksjer 14 023 663 135 144 0 10 % 10 % 460 593 0 % 20 %

Totalt 135 630 704 -48 018 0 100 % 100 % 0

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 1 Produksjonsdato: 07.09.2017
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Totalt -48 018 6 492 309 12 137 974

Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden 19.08.2015

Pengemarked 40 441 381 716 956 792

Obligasjoner 213 846 1 826 425 3 057 758

Internasjonale aksjer -437 450 2 818 805 4 849 761

Norske aksjer 135 144 1 465 363 3 273 663

Avkastning (%)
Denne
måned

Hittil i år
Siste 3 år

ann.
Siste 5 år

ann.
Siden opp-
start ann.

Investeringsportefølje -0,04 % 5,03 % 5,81 %
Referanseportefølje 0,13 % 3,42 % 5,74 %

Pengemarked 0,12 % 1,17 % 1,77 %
ST1 X 0,03 % 0,34 % 0,58 %

Obligasjoner 0,44 % 4,10 % 1,65 %
ST4X 0,27 % 1,13 % 0,85 %

Internasjonale aksjer -1,09 % 7,18 % 7,60 %
MSCI AC World NR (50 %
val.sikret)

-0,24 % 7,34 % 12,38 %

Norske aksjer 0,97 % 10,94 % 18,45 %
OSEFX 0,81 % 6,81 % 15,11 %

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 2 Produksjonsdato: 07.09.2017
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Beholdning
Investert

dato
Antall Kostkurs Kostpris Markedskurs

Siste
kursdato

Markedsverdi
Allo-

kering
Urealisert

gevinst/tap

Pengemarked

Pluss Likviditet II 02.11.2015 14 983,13 1 008,54 15 111 138 1 016,07 31.08.2017 15 223 905 11,2 % 112 768

Holberg Likviditet 20 15.05.2017 101 150,60 100,81 10 197 356 101,20 31.08.2017 10 236 440 7,5 % 39 085

Alfred Berg Pengemarked 24.08.2015 69 776,74 102,64 7 162 007 104,05 31.08.2017 7 259 949 5,4 % 97 942

Klientkonto DNB 283 088 283 088 0,2 % 0

Sum 32 753 590 33 003 383 24,3 % 249 794

Obligasjoner

DNB Obligasjon (III) 24.08.2015 1 931,37 10 457,80 20 197 851 10 457,34 31.08.2017 20 196 964 14,9 % -887

Alfred Berg Nordic Investment Grade C 15.05.2017 121 800,73 100,57 12 250 000 101,54 31.08.2017 12 367 647 9,1 % 117 647

Holberg Kreditt 20.11.2015 72 684,62 103,07 7 491 297 114,72 31.08.2017 8 338 161 6,1 % 846 864

Alfred Berg Kort Obligasjon 02.02.2016 78 178,94 99,99 7 816 788 102,65 31.08.2017 8 024 763 5,9 % 207 975

Sum 47 755 936 48 927 535 36,1 % 1 171 599

Internasjonale aksjer

Nordea Stabile Aksjer Global 24.08.2015 5 841,30 2 069,33 12 087 609 2 421,03 31.08.2017 14 141 965 10,4 % 2 054 357

C Worldwide Globale Aksjer Etisk 24.08.2015 3 947,04 1 849,56 7 300 300 2 045,15 31.08.2017 8 072 285 6,0 % 771 985

Robeco Global Conservative Equities D 22.09.2016 3 222,56 1 721,95 5 549 094 1 758,87 31.08.2017 5 668 078 4,2 % 118 984

Franklin European Growth Fund Class A NOK-H1 21.08.2015 446 827,78 9,85 4 400 000 10,90 31.08.2017 4 870 423 3,6 % 470 423

Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund 20.11.2015 25 240,49 104,99 2 650 000 118,71 31.08.2017 2 996 328 2,2 % 346 328

Nordea Stable Emerging Markets Equity 19.09.2016 5 297,54 528,55 2 800 000 564,06 31.08.2017 2 988 131 2,2 % 188 131

KLP Aksje Global Indeks III 25.08.2015 428,13 1 719,13 736 005 2 193,07 31.08.2017 938 912 0,7 % 202 907

Sum 35 523 008 39 676 122 29,3 % 4 153 115

Norske aksjer

Alfred Berg Aktiv 17.02.2016 3 356,81 1 194,54 4 009 851 1 417,75 31.08.2017 4 759 115 3,5 % 749 264

Danske Invest Norge II 24.08.2015 436,48 8 706,07 3 800 000 10 788,77 31.08.2017 4 709 052 3,5 % 909 052

Nordea Norge Verdi 24.08.2015 410,59 8 076,74 3 316 191 11 095,12 31.08.2017 4 555 497 3,4 % 1 239 305

Sum 11 126 042 14 023 663 10,3 % 2 897 621

Totalt 127 158 575 135 630 704 100,0 % 8 472 129

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 3 Produksjonsdato: 07.09.2017
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Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato

Pengemarked

Pluss Likviditet II 20 976 181 595 468 454 24.08.2015

Holberg Likviditet 20 11 127 39 085 39 085 15.05.2017

Alfred Berg Pengemarked 8 338 85 163 209 800 24.08.2015

Klientkonto DNB 0 918 18 884 19.08.2015

Holberg Likviditet 0 74 955 220 569 24.08.2015

Sum 40 441 381 716 956 792 19.08.2015

Obligasjoner

DNB Obligasjon (III) 117 311 462 218 474 650 24.08.2015

Alfred Berg Nordic Investment Grade C 32 886 117 647 117 647 15.05.2017

Holberg Kreditt 49 396 515 908 946 888 24.08.2015

Alfred Berg Kort Obligasjon 14 252 225 665 601 805 24.08.2015

DNB High Yield 0 504 987 916 769 24.08.2015

Sum 213 846 1 826 425 3 057 758 23.08.2015

Internasjonale aksjer

Nordea Stabile Aksjer Global -111 510 974 934 2 191 965 24.08.2015

C Worldwide Globale Aksjer Etisk -33 787 822 062 872 285 24.08.2015

Robeco Global Conservative Equities D -80 627 100 338 169 910 22.09.2016

Franklin European Growth Fund Class A NOK-H1 -142 985 84 897 470 423 21.08.2015

Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund -19 831 548 633 346 328 20.11.2015

Nordea Stable Emerging Markets Equity -49 002 206 233 333 828 24.08.2015

KLP Aksje Global Indeks III 292 81 707 238 912 25.08.2015

Realiserte poster 0 0 226 110

Sum -437 450 2 818 805 4 849 761 20.08.2015
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Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato

Norske aksjer

Alfred Berg Aktiv 82 242 356 157 749 264 17.02.2016

Danske Invest Norge II 51 749 342 307 909 052 24.08.2015

Nordea Norge Verdi 1 154 766 898 1 605 497 24.08.2015

Realiserte poster 0 0 9 851

Sum 135 144 1 465 363 3 273 663 23.08.2015

Totalt -48 018 6 492 309 12 137 974 19.08.2015

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 6 Produksjonsdato: 07.09.2017
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Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år
Siste 3 år

(annualisert)
Siste 5 år

(annualisert)
Siden oppstart

(annualisert)
Oppstartsdato

Investeringsportefølje -0,04 % 5,03 % 5,81 % 19.08.2015
Referanseportefølje 0,13 % 3,42 % 5,74 %

Pengemarked 0,12 % 1,17 % 1,77 % 19.08.2015
ST1X 0,03 % 0,34 % 0,58 %
Pluss Likviditet II PLUSNOK NO 0,14 % 1,21 % 1,77 % 24.08.2015
ST1 X 0,03 % 0,34 % 0,56 %
Holberg Likviditet 20 HOLIKV2 NO 0,11 % 0,38 % 15.05.2017
ST1 X 0,03 % 0,14 %
Alfred Berg Pengemarked ABPENGE NO 0,11 % 1,19 % 1,62 % 24.08.2015
ST2X 0,03 % 0,39 % 0,60 %

Obligasjoner 0,44 % 4,10 % 1,65 % 23.08.2015
ST4X 0,27 % 1,13 % 0,85 %
DNB Obligasjon (III) AFOBL3 NO 0,58 % 2,94 % 2,64 % 24.08.2015
ST4X 0,27 % 1,13 % 0,79 %
Alfred Berg Nordic Investment Grade C ABNIGCN NO 0,27 % 0,96 % 15.05.2017
ST1 X 0,03 % 0,14 %
Holberg Kreditt HLBRGKR NO 0,60 % 6,60 % 4,41 % 24.08.2015
ST1 X 0,03 % 0,34 % 0,56 %
Alfred Berg Kort Obligasjon AIKOBL NO 0,18 % 1,92 % 1,87 % 24.08.2015
ST3X 0,06 % 0,46 % 0,58 %
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Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år
Siste 3 år

(annualisert)
Siste 5 år

(annualisert)
Siden oppstart

(annualisert)
Oppstartsdato

Internasjonale aksjer -1,09 % 7,18 % 7,60 % 20.08.2015
MSCI AC World NR (50 % val.sikret) -0,24 % 7,34 % 12,38 %
Nordea Stabile Aksjer Global NOSTAKG NO -0,78 % 7,02 % 10,96 % 24.08.2015
MSCI World NR -1,10 % 1,93 % 10,07 %
C Worldwide Globale Aksjer Etisk CAWWETI NO -0,42 % 10,12 % 6,51 % 24.08.2015
MSCI World NR -1,10 % 1,93 % 10,07 %
Robeco Global Conservative Equities D RGCEDER LX -1,40 % 0,97 % 2,11 % 22.09.2016
MSCI AC World NR -0,86 % 3,33 % 10,09 %
Franklin European Growth Fund Class A NOK-H1 FEGANH1 LX -2,85 % 1,77 % 3,11 % 21.08.2015
MSCI Europe NR -1,18 % 6,78 % 4,30 %
Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund MIRAGCA LX -0,66 % 22,41 % 4,35 % 20.11.2015
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR -0,23 % 14,35 % 10,77 %
Nordea Stable Emerging Markets Equity NSEMBPN LX -1,61 % 7,41 % 6,72 % 19.09.2016
MSCI Emerging Markets NR 0,96 % 15,24 % 15,91 %
KLP Aksje Global Indeks III KLPAIII NO 0,03 % 9,53 % 12,80 % 25.08.2015
MSCI World NR -1,10 % 1,93 % 10,19 %

Norske aksjer 0,97 % 10,94 % 18,45 % 23.08.2015
OSEFX 0,81 % 6,81 % 15,11 %
Alfred Berg Aktiv AIAKTIV NO 1,76 % 8,09 % 21,98 % 17.02.2016
OSEFX 0,81 % 6,81 % 19,47 %
Danske Invest Norge II FFNORG2 NO 1,11 % 7,84 % 15,39 % 24.08.2015
OSEFX 0,81 % 6,81 % 15,13 %
Nordea Norge Verdi NONORVE NO 0,03 % 16,31 % 22,46 % 24.08.2015
OSEFX 0,81 % 6,81 % 15,13 %
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Periodens utvikling
Markedsverdi

31.07.2017
Avkastning Kostnader Bevegelser

Markedsverdi
31.08.2017

Pengemarked 32 962 942 40 441 0 0 33 003 383

Obligasjoner 48 713 689 213 846 0 0 48 927 535

Internasjonale aksjer 40 113 572 -437 450 0 0 39 676 122

Norske aksjer 13 888 519 135 144 0 0 14 023 663

Totalt 135 678 722 -48 018 0 0 135 630 704
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/4897-6  Arkiv: 210  

 

Sak: 119/17 

 

Saksprotokoll - Rapport eierskapskontroll Ringeriks-Kraft AS  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Saken utsettes. 
 

Behandling i Kommunestyret 05.10.2017: 

 

Arnfinn Holten (KrF) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Arnfinn Holtens (KrF) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/4897-5   Arkiv: 210  

 

 

Rapport eierskapskontroll Ringeriks-Kraft AS  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rapporten tas til etterretning     
2. Eierskapsmelding utarbeides 
3. Behov for felles eierstrategi for Ringeriks-Kraft AS sammen med Hole kommune    

  og KLP avklares og felleseierstrategi utarbeides.    
4. Eierskapsmelding og eventuell felleseierstrategi fremlegges ved ferdigstillelse til  

  behandling i egen sak for Kommunestyret 
 

  

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Kontrollutvalget vedtok 17. juni 2016 å gjennomføre eierskapskontroll av Ringeriks-Kraft AS. 

 

Kontrollutvalget fikk i møtet 22. september 2017 en redegjørelse av rapporten fra revisor som 

har gjennomført kontrollen. 

 

Nedenfor er Kontrollutvalgets vedtak i saken. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak: 

 

Vedtak i kontrollutvalget: 

 

1. Revisors redegjørelse tas til orientering. 

 

2. Kontrollutvalget tar rapport om eierskapskontroll til etterretning og oversender denne til 

kommunestyret med følgende innstilling: 

  

Kommunestyret tar rapporten til etterretning med følgende anbefalinger:  

 

- Eierskapsmelding bør utarbeides 



- 

- Ringerike kommune bør vurdere om det skal utarbeides en felles eierstrategi for Ringeriks-

Kraft AS sammen med Hole kommune og KLP 

 

 

 

 

Vedlegg: 

Utskrift av møtebok Kontrollutvalget 

Rapport eierskapskontroll Ringeriks-Kraft AS 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.10.2017 

 

 Kjell B. Hansen 

 Ordfører 

 

 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

 

 

UTSKRIFT AV MØTEBOK 

 

 
Saksbehandler                     Møtedato                Saksnr 

Pål Ringnes          22.09.17      51/17   

 
 

RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL AV RINGERIKS-KRAFT AS  

 

Vedlegg: Rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS 

 

 

 

 

 

Vedtak i kontrollutvalget: 

 

1. Revisors redegjørelse tas til orientering. 

 

2. Kontrollutvalget tar rapport om eierskapskontroll til etterretning og oversender denne til 

kommunestyret med følgende innstilling: 

  

Kommunestyret tar rapporten til etterretning med følgende anbefalinger:  

 

- Eierskapsmelding bør utarbeides 

- Ringerike kommune bør vurdere om det skal utarbeides en felles eierstrategi for Ringeriks-Kraft 

AS sammen med Hole kommune og KLP 

 

 

 

Kontrollutvalgets behandling: 

 

Forvaltningsrevisor Gisle Skaaden redegjorde for rapporten. 

 

 

Kontrollutvalgets leder Karsten Lien fremmet følgende tilleggsforslag i vedtakspunkt nr. 2: 

 

Kommunestyret tar rapporten til etterretning med følgende anbefalinger:  

 

- Eierskapsmelding bør utarbeides 

- Ringerike kommune bør vurdere om det skal utarbeides en felles eierstrategi for Ringeriks-Kraft 

AS sammen med Hole kommune og KLP 

 

 

Votering: 

Sekretariatets forslag og lederens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.   

 RINGERIKE KOMMUNE 

Kontrollutvalget 

 



2 

 

 

 

SAKSFREMSTILLING: 

 

Kontrollutvalget vedtok i møte 17. juni 2016, sak 31/16 å gjennomføre eierskapskontroll i Ringeriks-

Kraft AS. Vedlagt følger rapporten fra Buskerud Kommunerevisjon IKS (BKR). 

 

Følgende problemstillinger er formulert: 

 

1. Utøves eierskapet i Ringeriks-Kraft AS i samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger 

og etablerte normer for god eierstyring?  

2. Er det etablert en praksis mellom kommunen og Ringeriks-Kraft AS som sikrer at selskapets 

aktiviteter er i samsvar med politiske føringer? 

 

BKRs gjennomgang viser at vesentlige virkemidler for god eierstyring er på plass når det gjelder 

selskapet. 

 

Rapporten inneholder imidlertid følgende to hovedanbefalinger: 

 

- Eiermelding bør utarbeides 

- Ringerike kommune bør vurdere om det skal utarbeides en felles eierstrategi for Ringeriks-

Kraft AS sammen med Hole kommune og KLP. 

 

 

 

Anbefaling 

 

Revisor vil redegjøre for rapporten i kontrollutvalgets møte 22. september.  

 

Det anbefales å ta revisors redegjørelse til orientering samt rapporten til etterretning og oversende 

saken til kommunestyret. 
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Buskerud Kommunerevisjon IKS

1 Ringerike kommune | 2017 | Eierskapskontroll, Ringeriks - Kraft AS

06.09.2017

S ammendrag
Buskerud Kommunerevisjon IKS (BKR) har på oppdrag fra kontrollutvalget i Ringerike kommune gjennomført
eierskapskontroll av hvordan Ringerike kommune forvalter sine eierinteresser i Ringeriks - Kraft AS.

Kontrollutvalget har vedtatt følgende problemstillinge r for undersøkelsen:

1. Utøves eierskapet i Ringeriks - Kraft AS i samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger og
etablerte normer for god eierstyring?

2. Er det etablert en praksis mellom kommunen og Ringeriks - Kraft AS som sikrer at selskapets
aktiviteter er i samsvar med politiske føringer?

Vi gjør oppmerksom på at både arbeidets framdrift og rapportens innhold har tatt hensyn til at kommunens
eierskapsmelding har vært fremmet til politisk behandling parallelt med at BKR har arbeidet med eierskaps -
kontrollen. Formannskapet skulle behandle eierskapsmeldingen i februar 2017, men utsatte saken. I
skrivende stund har Ringerike kommune ikke en vedtatt eierskapsmelding. I samråd med kontrollutvalget har
BKR basert vurderingene i den foreliggende rapporten på utkastet til eierskapsmelding som ble lagt fram for
formannskapet. Dette i seg selv er noe uvanlig, men vår vurdering er at de observasjoner BKR har gjort
uansett kan være verdt å ta med seg i det videre arbeidet med eierskapsmelding for kommunen.

BKRs gjennomgang viser at vesentlige virkemidler for god eierstyring er på plass:

- Kommunestyret vedtok i 2006 egen eierstrategi for Ringeriks - Kraft AS. Denne har ligget fast.
S trategi en er kjent for selskapet.

- Generalforsamling avholdes i samsv ar med aksjelovens bestemmel ser. På generalforsamlingen
behandles selskapets årsregnskap og styrets beretning for foregående år.

- Det avholdes eiermøter, det vil si møter utenfor generalforsamling med representanter fra eierne,
styret og selskapets administrasjon.

- Selskapets styrelede r og administrerende direktør holder orienteringer for kommunestyret.

Samtidig har gjennomgangen gitt grunnlag for følgende hovedanbefalinger:

- E ierskapsmelding bør utarbeides.
- Ringerike kommune bør vurdere om det skal utarbeides en felles eierstrategi for Ringeriks - Kraft AS

sammen med Hole kommune og KLP.

Videre tar rapporten opp noen sp ørsmål der kommunen bør vurdere å gi uttrykk for hvordan man stiller seg
som eier. Det er dels tale om observasjoner som konkret gjelder dagens praksis for eierstyring av Ri ngeriks -
Kraft AS, dels er det tale om vurderinger gjort av utkastet til eierskapsmelding for kommunen:

- Hvordan forventer kommunen at selskapet forankrer vesentlige strategiske beslutninger eller
vesentlige investeringer hos eier ? (se rapporten side 9)

- Hvor konkret ønsker eier å signalisere forventninger om avkastning og utbytte? (s. 9/10)
- Bør kommunen konkretisere og nedfelle sine forventninger til rapportering og orienteringer til f.eks.

kommunestyret? (s. 10)
- Bør det føres referat fra eiermøtene? (s. 11)
- Bør styremedlemmer i morselskapet også være styremedlemmer lenger nede i konsernet? (s. 15 - 16)
- Bør praksis være at hver av eierne «nominerer» «sine» styremedlemmer? (s. 13 - 14)
- Bør det tydeliggjøres hvilke funksjoner henholdsvis ordfører, formannskap og rådmann skal ha

oppfølgingen av kommunens eierskap i selskapet? (s. 10 og 11 (under Eiermøter))
- Bør styremedlemmene oppfordres til å registrere seg på www.styrevervregisteret.no ? (s. 17)

Ordfører en i Ringerike kommune og administrerende direktør i Ringerik s - Kraft AS har gitt merknader til
utkast til rapport. Merknadene er vedlagt rapporten. BKR har ikke gjort endringer i konklusjoner eller
anbefalinger etter høringsrunden, men presisert vår anbefaling om felles eierstrategi noe.
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1. I n nlednin g

1.1. Bakgrunn en for og gjennomføringen av undersøkelsen
Kontrollutvalget har ansvar for selskapskontroll, jf. kontrollutvalgsforskriften kapittel 6, som er hjemlet i
kommuneloven § 77 nr. 5 og § 80 :

«Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper
m.m.»

En selskapskontroll kan bestå av to forskjellige elemente r, eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon.

En eierskapskontroll skal kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør dette på den måten
som er fastsatt i den aktuelle virksomhetsloven (for eksempel aksjeloven eller IKS - loven). I kontrollen skal det
også inngå en vurdering av om den som utøver eierinteressene gjør dette i samsvar med kommunestyrets
vedtak og forutsetninger. Eierskapskontroll er obligatorisk, jf. kontrollutvalgsforskriften § 14 første ledd.

Med andre ord: En eierskapskontroll retter fokus mot kommunen selv og hvordan kommunen opptrer som
eier. En selskapskontroll med forvaltningsrevisjon på den andre siden, retter fokus mot selskapet og kan
vurdere ulike deler av organiseringen og driften av selskapet, avhengig av hva kontroll utvalget konkret har
bedt om . Eierskapskontroll er en mer begrenset undersøkelse enn en forvaltningsrevisjon.

Den foreliggende selskapskontrollen er en eierskapskontroll.

I forbindelse med utarbeidelse av Overordnet analyse (2016) for Ringerike kommune, f ikk BKR oversendt
dokumentet «Eierskapsmelding Ringerike kommune 2015», som på det tidspunktet var under arbeid i
administrasjonen. Etter at arbeidet med den foreliggende eierskapskontrollen var i gang, fikk vi oversendt
dokumentet «Eierskapsmelding Ringer ike kommune 2017», som skulle til politisk behandling i 2017. I innhold
er de to dokumentene like.

I rapporten omtales dokumentet som « e ierskapsmelding» / «eierskapsmeldingen» .

Den politiske behandlingen av eierskapsmeldingen har hatt noe betydning for BKRs arbeid og
eierskapskontrollens framdrift. På den ene siden kan for sterk involvering fra BKRs side i en pågående
lokaldemokratisk prosess oppfattes som utidig og ikke i samsvar med revisors rolle. På den andre siden kan
det være i overkant formalistis k å vente på at eierskapsmeldingen er vedtatt, for deretter (eventuelt) å rette
kritikk mot innholdet i den. Spørsmålet har blitt tatt opp med kontrollutvalget underveis i prosessen.

Eierskapsmeldingen skulle blitt behandlet av formannskapet i februar 201 7, men ble da utsatt. Etter dette ble
det i samråd med kontrollutvalget besluttet å fortsette arbeidet med eierskapskontrollen .

Eierskapsmeldingen er i skrivende stund ikke politisk behandlet. Den foreliggende rapporten må leses med
det for øye. E n følge a v dette er et en av BKRs hovedanbefalinger er at eierskapsmelding bør vedtas.

1.2. P roblemstillinger
Kontrollutvalget i Ringerike kommune har vedtatt følgende problemstillinger for eierskapskontrollen:

1. Utøves eierskapet i Ringeriks - Kraft AS i samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger og
etablerte normer for god eierstyring?

2. Er det etablert en praksis mellom kommunen og Ringeriks - Kraft AS som sikrer at selskapets
aktiviteter er i samsvar med politiske føringer?

For å øke lesbarheten av rapporten, er de n tematisk strukturert slik innholdsfortegnelsen viser. Begge
problemstillinger behandles likevel.
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1.3. Metode
Eierskapskontrollen er gjennomført i samsvar med reglene for eierskapskontroll i kommuneloven §§ 77 og
80, forskrift om kontrollutvalg §§ 13 og 14, og har tatt utgangspunkt i veileder for selskapskontroll, fastsatt av
Norges kommunerevisorforbund.

Faktaopplysninger er innhentet gjennom dokumenter, som dels er åpent tilgjengelig (eksempelvis selskapets
årsrapporter), dels oversendt fra kommunen på for espørsel.

Rapportens innhold er gjennomgått med kommunens kontaktperson.

BKRs vurdering er at metodebruk og kildetilfang i den utførte eierskapskontrollen har gitt tilstrekkelig
grunnlag til å gi svar på problemstillingene som kontrollutvalget har vedtatt .

Utkast til rapport er oversendt Ringerike kommune v/ ordføreren og Ringeriks - Kraft AS. Deres merknader er
vedlagt rapporten.

1.4. Kilder til revisjonskriterier
Revisjonskriterier – som begrep – er en samlebetegnelse for krav og forventninger som benyttes fo r å
vurdere en virksomhets drift, økonomi, produktivitet, måloppnåelse, regeletterlevelse osv. Sammenholdt
med faktabeskrivelsen danner revisjonskriteriene basis for de analyser og vurderinger som foretas, de
konklusjoner som trekkes, og de er et viktig gr unnlag for å kunne dokumentere avvik eller svakheter.

Lovkrav er en sentral kilde for revisjonskriterier.

Andre kilder er dokumenter som gir uttrykk for hva som regnes for god praksis på området.

Her nevner BKR særskilt KS - dokumentet «Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll» .
Dokumentet inneholder KS’ oppsummering av hva som anses som god praksis innen området eierstyring, og
inneholder til sammen 21 anbefalinger. I den foreliggende eierskapskontrollen har BKR innarbeidet de
anbefaling ene som er relevante for de problemstillingene kontrollutvalget har bestilt.

De utledede revisjonskriteriene går fram innledningsvis i kapittel 3.1 og 3.2. Som det vil gå fram der, omtales
revisjonskriteriene som «krav» eller «anbefalinger», og begrepet r evisjonskriterier brukes ikke i rapporten,
utover her i kapittel 1.4.
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2. Kort om Ringeriks - Kraft AS
Ringeriks - Kraft AS er et konsern i energibransjen.

Konsernet opererer innenfor seks virksomhetsområder . Den følgende omtalen av disse er hentet fra
selskapets nettsider1:

- Vannkraft: Produksjon av vannkraft fra ni hel - og deleide kraftverk, tilsvarende forbruket til 25 000
husstander.

- Infrastruktur: Nettselskapet er ansvarlig for å bygge, drifte og vedlikeholde nettet i regionen.
Nettselskapet overføre r strøm til nærmere 20 000 kunder.

- Entreprenør: Konsernet leverer tjenester knyttet til bygging, drift og vedlikehold av bransjens
infrastruktur, både i egen regi og på oppdrag for eksterne kunder.

- Marked: Kraftsalg til sluttbrukerne.
- Ny fornybar energi: S atsing på tjenester og produkter innenfor ny fornybar energi.

Ringeriks - Kraft AS har over 150 ansatte.

Eierskapet til selskapet var i utgangspunktet delt mellom Ringerike kommune og Hole kommune. Etter at
Kommunal landspensjonskasse kom inn på eiersiden i 2014, ser eierstrukturen ut som følger:

Konsernet er organisert med Ringeriks - Kraft AS som morselskap. Den operative driften skjer i
datterselskapene og de selskapene der morselskapet har mindre eierposisjoner . Organisasjonskartet ser slik
ut:

Styret for Ringeriks - Kraft AS (morselskapet) består av Per Erling Roskifte (styrets leder), Atle Jensen (styrets
nestleder), Roger Wincentz Hansen (valgt av de ansatte), Anders Trå (valgt av de ansatte), Hedda Obstfelder,
Ellen Langeggen og Per Christian G omnæs.

Som BKR kommer tilbake til, har noen styremedlemmer også styreposisjoner i datterselskapene i konsernet.

1 https://www.ringeriks - kraft.no/om/virksomhet/virksomhetsomrader/
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Administrativt har selskapet blitt ledet av administrerende direktør (konsernsjef) Ole Sunnset siden 2007.

En selskapskontroll går ikke dypt in n i selve selskapet eller selskapets drift. Som bakgrunnsinformasjon tas
likevel med det følgende fra årsregnskapet for 2016. Tabellen viser nøkkeltall for de siste tre årene , blant
annet driftsinntekter, resultat, investeringer, utbytte og balanse.
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3. B KR sine vurderinger
I kapittel 3.1 gjengis BKRs vurderinger knyttet til Ringerike kommunes overordnede eierstyring, mens kapittel
3.2 omhandler enkelheter knyttet til valg av styre i selskapet m.m.

Begge kapitler innledes med en oversikt over de krav og anbefalinger som er lagt til grunn for BKRs vurdering
av kommunens eierstyring. Vi understreke r at overskriften «Krav/ anbefalinger» er valgt bevisst; ved en
eierskapskontroll måles kommunens eierstyring i relativt liten grad opp mot absolutte lovkrav («kr av»), men i
desto større grad opp mot anbefalinger om hva som regnes som god praksis på området («anbefalinger»).
Disse kan skilles fra hverandre ved at de er omtalt ved bruk av ordene «skal» / «må» og «bør».

Dersom kommunen velger løsninger som avviker f ra «bør» - anbefalinger, bør det ligge en begrunnet
beslutning til grunn for det.

3.1. Kommunens overordnede eierstyring
Krav/ anbefalinger
BKR har utledet følgende krav/ anbefalinger til bruk i eierskapskontrollen:

- Kommunestyret bør årlig fastsette overordnede prinsipper for sitt eierskap gjennom en
eierskapsmelding. Meldingen bør gi oversikt over kommunal virksomhet organisert i selskaper og
samarbeid, kommunens prinsipper for eierstyring, rettslig styringsgrunnlag, strategi for de enkelte
selskaper og selskape nes samfunnsansvar. Eierskapsmeldingen bør etablere forutsigbare
kommunikasjonsformer mellom kommunestyret og eierorganet.

- Generalforsamling skal gjennomføres i samsvar med aksjelovens bestemmelser. Som hovedregel bør
sentrale folkevalgte representere komm unen på generalforsamling.

- Det bør jevnlig gjennomføres eiermøter. I eiermøter bør representanter fra eierne, styret og daglig
leder for selskapet delta.

- Kommunen som eier bør påse at styret utarbeider og reviderer etiske retningslinjer for
selskapsdrifte n.

- Kommunen bør gjennomføre kurs eller eierskapsseminarer for folkevalgte. Det nye kommunestyret
bør tidlig i perioden få oversikt over status for kommunens eierskap.

Som det framgår, er det i stor grad tale om anbefalinger , ikke lovkrav.

Eierskapsmeldin g
- Kommunestyret bør årlig fastsette overordnede prinsipper for sitt eierskap gjennom en

eierskapsmelding. Meldingen bør gi oversikt over kommunal virksomhet organisert i selskaper og
samarbeid, kommunens prinsipper for eierstyring, rettslig styringsgrunnlag, strategi for de enkelte
selskaper og selskapenes samfunnsansvar. Eierskapsmeldingen bør etablere forutsigbare
kommunikasjonsformer mellom kommunestyret og eierorganet.

Anbefalingen er forankret i KS - anbefaling nr. 4. Eierskapsmelding er med andre ord ikke et lovkrav.

Ringerike kommune har i noen tid hatt dokumentet «Eierskapsmelding Ringerike kommune 2015» /
«Eierskapsmelding Ringerike kommune 2017» til behandling. Det er tale om et dokument på i underkant av
60 sider. Det har to deler. D el 1 er på syv sider, og beskriver Ringerike kommunes overordnede eierpolitikk.

S om nevnt innledningsvis i rapporten er eierskapsmeldingen i skrivende stund ikke politisk behandlet. En av
BKRs hovedanbefalinger er at eierskapsmelding bør vedtas.

Begrepet «eierskapsmelding» brukes vanligvis om et politisk behandlet dokument som gir uttrykk både for
kommunens generelle eierpolitikk og spesifikke forventninger til sine selskaper , og gir en samlet oversikt over
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kommunens eierposisjoner. En eierskapsme lding sier gjerne også noe om hvordan kommunen selv skal sørge
for at selskapene får god oppfølging fra sin eier , og hvilken rapportering fra selskapet som forventes . Andre
kommuner bruker uttrykk som «eierstrategisk plattform», «eiermelding» osv., uten at det nødvendigvis
reflekterer noe innholdsmessig annet enn det Ringerike kommune tar opp i sin eierskapsmelding.

I eierskapsmeldingens generelle del er det nedfelt ni prinsipper for god eierstyring i Ringerike kommune:

1. Det skal etableres utbytte og avkas tningskrav for selskaper som opererer i et marked. For selskaper
der det foreligger andre spesifikt definerte mål vil avkastningsforventninger erstattes av andre mål
som eksempelvis effektivitetsmål.

2. Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formål et med eierskapet og selskapets situasjon.
3. Kommunen gir som eier klare, langsiktige mål for selskapene og foretakene gjennom selskapsvise

eierstrategier. Styret er ansvarlig for realisering av målene.
4. Styret skal ivareta en uavhengig kontrollfunksjon. Ring erike kommune fremmer sine interesser

overfor selskapene gjennom generalforsamling, representantskap og eiermøter.
5. Det skal tilstrebes å benytte valgkomite for styreutnevnelser i aksjeselskap og interkommunale

selskap. Styret skal være kjennetegnet av komp etanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets/
foretakets egenart og kommunens formål med eierskapet.

6. Styrets godtgjøring skal være på moderat nivå, men fremme verdiskapningen i selskapene og
fremstå som rimelig ut i fra styrets ansvar, kompetanse, tidsb ruk og arbeidets kompleksitet. Leders
lønnsnivå i selskap der kommunen er en betydelig eier skal ligge på et konkurransedyktig nivå, men
ikke være lønnsledende.

7. Kommunens eierskap skal fremme samfunnsansvarlig forretningsdrift og bærekraftig
samfunnsutvikl ing.

8. Det skal være åpenhet knyttet til Ringerike kommunes eierskap og til selskapenes virksomhet.
9. Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune skal ligge til grunn for den

virksomhet som utøves i de selskap og foretak som kommunen h ar eierinteresser i.

Noen av disse prinsippene er gitt en utdypning i eierskapsmeldingens generelle del.

Eierskapsmeldingens del 2 inneholder nøkkelopplysninger om de selskaper og foretak kommunen har
eierinteresser i. Her opplyses det for det enkelte selskap om selskapsinformasjon, stiftelsesår, Ringerike
kommunes eierandel og eventuelle andre aksjonærer. Videre beskrives selskapets formål, styrets
sammensetning, navn på daglig leder, eventuell eierstrategi og nøkkeltall, herunder blant annet
driftsinn tekter, gjeld og egenkapital.

Den selskapsvise omtalen av Ringeriks - Kraft AS i eierskapsmeldingen del 2 er på to sider.

Selskapsstrategien for Ringeriks - Kraft AS har sin bakgrunn i kommunestyrevedtak i 2006, som så lå til grunn
generalforsamlingsvedtak i 2007. Her het det, og heter fortsatt i den nye eierskapsmeldingen:

Hole og Ringerike kommuner skal fortsatt være eiere av Ringeriks - Kraft AS. Basis for eierskapet skal være
langsiktig. Ringeriks - Kraft AS skal være et selskap med energi som kjernevirksomhe t. Selskapet bør
engasjere seg i utvikling av alternativ energi. Selskapet skal ha en åpen holdning mot eiere, mot kunder
og mot allmennheten. Dette vil styrke selskapets tillit og dermed positivt bidra til størst mulig
verdiskapning over tid til beste for eiere, ansatte og kunder.

Eierne stilte følgende krav til selskapet for så vidt gjaldt økonomisk avkastning:

Ringeriks - Kraft AS må drives så godt at eierkommunene kan få en akseptabel forrentning på den
betydelige kapital som forvaltes av selskapet. For å sikre nødvendig utvikling av selskapet må størrelsen
på utbytte vurderes hvert år i forhold til regnskapsresultatet, egenkapitalsituasjonen og behovet for ny
kapital til videreutvikling av selskapet. Eierne vil i sin totalvurdering ta hensyn til det samle de resultatet
av selskapets verdistigning, samfunnsøkonomiske investeringer og størrelse på utbytte og avsetninger.

Når det gjaldt langsiktig, strategisk utvikling av selskapet, hadde eierne følgende krav:
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For å oppnå økt konkurransekraft i markedet og vid ere verdiøkning for selskapet og eierne, kan selskapet
inngå forretningsmessig samarbeid med andre aktører i energimarkedet. Økt egenproduksjon av energi
er ett mål for å øke verdiene i selskapet. Samarbeid med andre selskaper, opprettelse av nye
forretnin gsområder og anskaffelse av økt produksjonskapasitet krever grundig forarbeid og må ha
eiermessig forankring.

Ovenfor er det for helhetens skyld tatt inn både fra eierskapsmeldingens generelle del og fra den selskapsvise
strategien, for å skape et sammenhe ngende inntrykk.

En eierskapskontroll innebærer ikke at BKR skal gjøre nøye vurderinger av eierskapsmeldingens innhold. Dels
fordi en eierskapskontroll som nevnt innledningsvis i rapporten først og fremst ser på de overordnede
forholdene. Dels fordi en BKR ikke kan eller skal overprøve rene strategiske prioriteringer som kommunen
har gjort for sitt eierskap.

Noen spørsmål mener vi likevel vi kan stille. Disse knytter seg mer til struktur og presisjon i kommunens
eierskapsoppføl g ing enn til eierskapsmeldingens materielle innhold :

Forventninger om strategiske forankringer hos eier : Eksempelvis kan det pekes på at man helt siden 2006 har
holdt fast ved at kommersielle samarbeid, nye forretningsområder og økning av produksjonskapasit et må ha
eie rmessig forankring, se utdraget fra eierstrategien ovenfor.

Styrets beretning for i årsrapporten for 2015 omtaler at Ringeriks - Kraft AS siden 2010 har vært gjennom en
stor investeringsperiode, blant annet med slik økning av produksjonskapasitet som man har forventet
eiermessig forankring av.

Hva som menes med «eiermessig forankring», er ikke entydig. Her kan man tenke seg en spennvidde fra at
konsernstyret orienterer relativt uformelt om framtidige planer i eiermøter utenfor generalforsamling (der
det ikke treffes beslutninger ), til at vesentlige, strategiske veivalg forelegges samtlige eiere i forkant , som
munner ut i politisk behandling i Ringerike kom mune og Hole kommune , og hos riktig organ hos KLP .

Kommunen har opplyst at dagens praksis er at eiermøter utenfor generalforsamling brukes til kontakt
mellom selskap og eier i strategiske spørsmål.

Det er ikke opp til BKR ha en formening om hvordan Ringerike kommune bør presisere sine forventninger om
hva og hvordan man forventer at selskapet forankrer hos ei erne. Men vi peker på problemstillingen, og viser
til at kommunestyret selv , gjennom eierskapsmeldingen, har anledning til å gi føringer på hva man mener
( eventuelt ) må forelegges kommunestyre eller formannskap.

BKR presiserer at det er ikke er undersøkt , og dermed ikke holdepunkter for å hevde , at selskapets
disposisjoner de senere årene rent faktisk ikke har hatt den forankring hos eier som Ringerike kommune har
forventet.

Formulering av avkastningsforventninger: Eierskapsmelding en nedfeller som nevnt ni prinsipper for god
eierstyring. I det første heter det:

«Det skal etableres utbytte og avkastningskrav for selskaper som opererer i et marked. […]»

BKR legger her til at man med begrepet utbytte - og avkastningskrav normalt sikter både til forventninger om
kapitaluttak ( f.eks. utbytte) til eierne det enkelte år, og til forventninger til langsiktig stigning på verdien av
selskapet i seg selv. Det finnes flere ulike måter å tallfeste slike forventninger på.

Utarbeiding av slike krav må gjøres konkret for de t enkelte selskap i de selskapsvise strategiene som er
samlet i eierskapsmeldingens del 2. I selskapsstrategien for Ringeriks - Kraft AS heter det, som allerede nevnt:

« Ringeriks - Kraft AS må drives så godt at eierkommunene kan få en akseptabel forrentning på den
betydelige kapital som forvaltes av selskapet. For å sikre nødvendig utvikling av selskapet må størrelsen
på utbytte vurderes hvert år i forhold til regnskapsresultatet, egenkapitalsituasjonen og behovet for ny
kapital til videreutvikling av selskapet . Eierne vil i sin totalvurdering ta hensyn til det samlede resultatet
av selskapets verdistigning, samfunnsøkonomiske investeringer og størrelse på utbytte og avsetninger. »
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BKR peker på at Ringerike kommune som eier ved det siterte har valgt et relativt åpent formulert utbytte - og
avkastningskrav. Avkastningsforventninger kan gjøres mer konkrete, både med hensyn til langsiktig
verdistigning og årlig kapitaluttak i form av utbytte, men dette må kommunen selv vurdere hva man ser seg
best tjent med.

BKR peker på at eierskapsmeldingens generelle del, punkt 4.1, uttaler at rådmannen skal utarbeide
utbytteforventninger so m kommuniseres til selskapets styre. Dette er som sagt uttalt i meldingens generelle
del, og den selskapsspesifikke strategien for Ringeriks - Kraft AS sier ikke noe annet. Men k ommunen har i
forbindelse med eierskapskontrollen opplyst at rådmannen bistår or dfører på generalforsamling og i
eiermøter, men for øvrig ikke har noen rolle overfor selskapet. BKR legger til grunn at det siste er dekkende
for praksis vis - a - vis Ringeriks - Kraft AS, og at eierskapsmeldingens generelle del ikke er dekkende.

BKR forstår d et slik at rådmannens funksjon i praksis innebærer at forventninger til årlig utbytte inntas i
forslag til budsjett, som kommunestyret behandler mot slutten av året. Utfallet av dette kommuniseres så til
selskapet.

Til dette påpeker BKR at det etter aksjel ovgivningen er selskapets styre som innstiller utbyttets størrelse til
generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan ikke beslutte høyere utbytte enn styret har foreslått. Dette er
i seg selv ikke til hinder for at eierne kan gi signaler om nivå på utbytte. Men BKR vil anta at eiermøter
utenfor generalforsamling, med representasjon fra samtlige eiere , er en naturlig arena for slike signaler.

BKR peker også på at i et selskap med tre eiere kan man tenke seg at eierne har ulike synspunkter på både
utbyttepoli tikk generelt og hva som er et fornuftig utbytte for det enkelte år.

I denne forbindelse nevner BKR også at det kan presiseres hva som ligger i eierskapsmeldingens generelle
dels uttalelse om at «[l]øpende håndtering av kommunens eierskap utføres av rådma nnen».

Forutsigbare kommunikasjonsformer mell om kommunestyret og eierorganet og styret : Eierskapsmeldingens
generelle del, punkt 9, omtaler kommunens oppfølging av sin eierpolitikk. Her legges det opp til to sykluser
for kommunestyrets befatning med eierpolitikken . For det første legges opp til gjennomgang av eierpolitikk
tidlig i kommunevalgperioden, altså hvert fjerde år. For det andre legges opp til årlig gjennomgang av
kommunens eierposisjoner gjennom kommunestyre behandling av kommunens eierposisjoner, altså det som
er konkret omtalt i eierskapsmeldingens del 2. Om det siste heter det i punkt 9:

«Dette vil i hovedsak handle om en gjennomgang av eierposisjonene for å oppdatere nøkkelopplysninger
for selskapene/ for etakene, herunder styresammensetning, utbytte, honorarer og endring i mål der det
er fremlagt nye eierstrategier. Dette skal sørge for åpenhet rundt kommunens eierposisjoner. »

BKR legger til grunn at eierskapsmeldingen, praktisert slik den er formulert, v il sørge for god informasjonsflyt
til kommunestyret.

S tyreleder og konsernsjef hold er orienteringer for kommunestyret, senest i kommunestyremøte 4. mai 2017 .
Forventninger om slike orienteringer kan man vurdere å legge inn i en eierskapsmelding.

Felles eiers trategi : BKR mener at de tre eierne av Ringeriks - Kraft AS bør vurdere om det skal utarbeides en
felles eierstrategi for selskapet etter en bred prosess hos alle eierne . BKR nevner for ordens skyld at selskapet
ser på aksjonæravtalen fra 2014 som uttry kk for en felles eierstrategi. Innholdsmessig er det tale om en
videreføring av strategien Ringerike kommune og Hole kommune la i 2006. Eventuelt bør man ved politisk
behandling av kommunens eierskapsmelding vurdere om det skal gis klart uttrykk for at sel skapet selv
oppfatter aksjonæravtalens innhold som uttrykk for en felles strategi fra eierne.

Generalforsamling
- Generalforsamling skal gjennomføres i samsvar med aksjelovens bestemmelser. Som hovedregel bør

sentrale folkevalgte representere kommunen på generalforsamling.
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Kravet er forankret i aksjeloven kapittel 5, som har bestemm elser om (blant annet) innkalling t il,
gjennomføring av og protokoll fra generalforsamling.

Generalforsamlingen har behandlet selskapets årsberetning og årsregnskap for det foregående år, herunder
besluttet dispo nering av årets resultat (utbetaling av utbytte til eierne). Videre har general forsamling
behandlet godtgjøring til styret og til selskapets revisor. Generalforsamlingen har valgt medlemmer og
varamedlemmer til styret i Ringeriks - Kraft AS, og pekt ut styrets leder og nestleder. Videre har valgkomite
blitt valgt, der alle tre eiere er representert, med ordfører i Ringerike kommune som komiteens leder.

BKR mener at generalforsamling avholdes i samsvar med lovens regler.

Protokollene fra generalforsamlingene tilfredsstiller aksjelovens krav.

Ordføreren har møtt og representert Ringerike kommunes aksjer på generalforsamlingen .

Eiermøter
- Det bør jevnlig gjennomføres eiermøter. I eiermøter bør representanter fra eierne, styret og daglig

leder for selskapet delta.

Anbefalingen er forankret i KS - anbefaling nr. 6. Med eiermøter menes i denne sammenheng møter utenfor
generalforsamling, der konsernstyret, konsernledelsen og representanter fra eierne deltar. Det fattes ikke
formelle beslutninger i et eiermøte.

Kommunen har opplyst at det i avholdes fire eiermøter i løp et av kalenderåret. I tillegg kommer
generalforsamling. Eiermøtene avholdes i februar/ mars, april, september og november. Det er utarbeidet
fast agenda til eiermøtene, som (blant annet) omfatter økonomisk status, strategiske planer, utbytteplaner
m.m.

Kom munen har i forbindelse med eierskapskontrollen opplyst at det er ordføreren, bistått av rådmannen,
som møter for Ringerike kommune i eiermøtene. I den forbindelse peker BKR på at det i eierskapsmeldingens
generelle del ( punkt 8 ) heter blant annet:

«Forma nnskapet (kommunens eierorgan) innstiller til kommunestyret i saker som omhandler
kommunens eierskap, jfr. kommunestyrets roller som nevnt ovenfor. Formannskapet gjennomfører
eiermøter med selskap og foretak. Eiermøter med ledelsen i selskap/foretak gir fo rmannskapet grunnlag
for å sjekke og kontrollere at disse driver sin virksomhet på en måte som understøtter
selskapets/foretakets formål og kommunens mål med eierskapet. Formannskapet gir i eiermøtene
signaler til selskapsledelsen om hva kommunen som eier er opptatt av.»

Eierskapsmelding en peker altså ut formannskapet både som forme l t eierorgan, og som ansvarlig for å delta i
eiermøter utenfor generalforsamling. Det er ikke tatt forbehold for Ringeriks - Kraft AS i eierskapsmeldingens
generelle del eller git t andre føringer i den selskapsvise strategien. BKR anbefaler at dette spørsmålet
gjennomgås av kommunen . Slik eierskapsmeldingen nå står, kan man i teorien tenke seg en situasjon der
formannskapet beskyldes for å ha forsømt seg, eller ordføreren beskyldes for å ha tiltatt seg en funksjon han
ikke er tildelt.

BKR mener at de beskrevne rutinene for eiermøter er tilfredsstillende, men at forholdet mellom eksisterende
praksis og eierskapsmeldingens uttalelser om hvem som skal møte i eiermøter, bør presiseres . Det samme
gjelder formannskapets formelle status som eierorgan for så vidt gjelder Ringeriks - Kraft AS.

Kommunen har opplyst at det ikke føres referat fra eiermøtene. BKR mener at det bør gjøres. BKR legger til at
presentasjoner og annet materiell brukt i eiermøtene oversendes til deltakerne.
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Etiske retningslinjer
- Kommunen som eier bør påse at styret utarbeider og reviderer etiske retningslinjer for

selskapsdriften.

Anbefalingen er forankret i KS - anbefaling nr. 19.

Kommunens eierskapsmelding sier i prinsipp nr. 9:

«Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune skal ligge til grunn for den
virksomhet som utøves i de selskap og foretak som kommunen har eierinteresser i.»

Kommunens egne etiske retningslinjer ble vedtatt i kommunestyremøte 2. mars 2017.

S tyreinstruksen for Ringeriks - Kraft AS sier i punkt 3.1 styret er ansvarlig for å utarbeide etiske retningslinjer.

Folkevalgtopplæring
- Kommunen bør gjennomføre kurs eller eierskapsseminarer for folkevalgte. Det nye kommunest yret

bør tidlig i perioden få oversikt over status for kommunens eierskap.

Anbefalingen er forankret i KS - anbefaling nr. 1.

Kommunen har i forbindelse med eierskapskontrollen opplyst at opplæring i eierskapsstyring tilbys gjennom
«politikeropplæringen» i regi av KS som gjennomføres etter hvert valg.

Dessuten legger eierskapsmeldingens generelle del opp til, som tidligere nevnt, at eierskapsmeldingens
generelle del skal behandles av kommunestyret hvert fjerde år, tidlig i hver valgperiode. Status for de en kelte
selskapene skal behandles politisk hvert år.

BKR mener at dette viser at det eksisterer arenaer for folkevalgtopplæring og informasjon til kommunestyret,
men understreker at kommune styret selv må vurdere om det eksisterende er tilstrekkelig, eller om man
ønsker mer.
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3.2. Rutiner ved valg av styre m.m.
Krav/ anbefalinger
BKR har utledet følgende krav / anbefalinger til bruk i eierskapskontrollen:

- Kommunen bør vurdere å formalisere bruk av valgkomite som innstiller til valg av styre.
- Kommunen bør arbeide for balansert kjønnsrepresentasjon i styret.
- Kommunen som eier bør anbefale at styret har rutiner og tiltak som sikrer styrets kompetanse,

eksempelvis årlig egenevaluering, ekstern styreopplæring, styreinstruks og årlig plan for styrets
arbeid. Eier bør anbefale at styret har faste rutiner for håndtering av mulige habilitetskonflikter.
Ordfører og rådmann bør ikke sitte i styret.

- Styremedlemmer i morselskap bør ikke sitte i styret t il datterselskap. Konsernsjefen kan sitte i styret
i datterselskaper.

- Varamedlemmer til styret bør være numeriske, ikke personlige.
- Kommunen bør ha en prinsipiell diskusjon om nivå på godtgjøring av styreverv, som bør ligge til

grunn for generalforsamlingens fastsetting av styrehonorar.
- Alle som påtar seg styreverv bør registrere seg på www.styrevervregisteret.no.

Som det også vil framgå av teksten nedenfor, er det her i stor grad tale om «bør» - anbefalinger. Unntaket er
krav til knyttet t il kjønnsmessig balanse i styret.

Valgkomite
- Kommunen bør vurdere å formalisere bruk av valgkomite som innstiller til valg av styre.

Anbefalingen er forankret i KS - anbefaling nr. 10.

Eierskapsmeldingen fastsetter i prinsipp nr. 5 for god eierstyring at det skal tilstrebes bruk av valgkomite.
Vedtektene for Ringeriks - Kraft AS fastsetter at selskapet skal ha en val g kom ite bestående av tre medlemmer.

Det er gitt instruks for valgkomiteens arbeid, som lyde r:

«I aksjonæravtalen av 28.3.2014 mellom eierne i Ringeriks - Kraft AS er det avtalt regler for
styresammensetningen i Ringeriks - Kraft AS. Valgkomiteen skal følge disse avtalene i sitt arbeid.

Valgkomiteen skal legge frem forslag for styresammensetning som ivaretar krav til faglig kompetanse,
personlige egenskaper og likestilling. Styret i Ringeriks - Kraft må som kollegium kunne dekke
kompetanseområdene:

- Strategisk erfaring og prosessforståelse
- Bransjekunnskap og erfaring fra kapitalintensiv industri
- Finansie ll kompetanse og erfaring fra finansiell handel
- Risikoforståelse og analytisk evne
- Kunde og marked
- Samfunnsforståelse og politisk innsikt
- Organisasjonsforståelse

Valgkomiteen kan innhente råd fra styret, daglig leder og eiere for å utarbeide sin innstillin g til
generalforsamlingen. Valgkomiteen tar selv initiativ i denne sammenheng.»

BKR konstaterer at det etablert ordning med valgkomite for styret i Ringeriks - Kraft AS, og det er gitt instruks
for komiteens arbeid.

Om vi så ser på hvordan valgkomiteens arbe id gjøres i praksis, gir protokoller fra generalforsamling nyttig
informasjon. I protokollen gjengis både valgkomiteens innstilling, og utfallet av generalforsamlingens valg.
Protokollen viser også valg av medlemmer til valgkomiteen fram til neste generalf orsamling.

I forlengelsen av dette finner BKR grunn til bemerkninger om ett konkret forhold ved valgkomiteens arbeid:

Praksis er at hver av de tre eierne «nominerer» «sine» medlemmer til styret.
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Ringerike kommune nominerer tre, og Hole kommune og KLP ett hver. Tilsvarende gjøres for
varamedlemmer. Dette markeres ved at der valgkomiteens innstilling er referert i protokoll fra
generalforsamlingen , så står det (R) for Ringerike, (H) for Hole og (K) for KLP bak de innstiltes navn.

Generalforsamlingens valg a v styremedlemmer går fram av vedtak ført i protokollen. Til illustrasjon kan det
vises til hvordan vedtaket på generalforsamling i 2016 ble protokollført:

«Vedtak:

a) Følgende medlemmer fra Ringerike kommune velges til styret til Ringeriks - Kraft AS for per ioden 2016 -
2018:

Per E. Roskifte

b) Følgende medlem fra KLP velges til styret i Ringeriks - Kraft AS for perioden 2016 - 2018:
Ellen Langeggen

c) Følgende medlem fra Hole kommune velges til styret i Ringeriks - Kraft AS for perioden 2016 - 2018:
Per Christian G omnæs»

Det enkelte styremedlem velges altså eksplisitt fra den enkelte eier.

BKR peker på at styrevervet er personlig; styremedlemmet representerer ikke den enkelte eier, men har
vervet for å forvalte selskapets beste. Dette er uttrykt slik i KS sin anbefa ling nr. 9:

«Styreverv er et personlig verv. Medlemmer av selskapsstyrer representerer bare seg selv, ikke noen av
eierne, og skal ivareta selskapets interesser til det beste for alle eierne. Det betyr at man ikke
representerer verken partier, kommunen ell er andre interessenter, men ivaretar selskapets interesser og
eierne kollektivt på best mulig måte, ut fra selskapets formål og innenfor lovens rammer.»

For sammenhengens skyld nevnes også det enkelte styremedlems erstatningsansvar etter aksjeloven § 17 -
1 (1) er personlig, selv om det er nokså vanlig å kjøpe styreansvarsforsikring som dekker medlemmets ansvar
ved simpel (ikke grov) uaktsomhet.

I dette ligger blant annet at eventuell direkte eierstyring må skje i generalforsamling, ikke indirekte gjennom
instruksjon av «sitt» eller «sine» styremedlem ( - er). BKR legger for ordens skyld til at det er ikke undersøkt og
ikke holdepunkter for å hevde at slik instruksjon av «egne» styremedlemmer forekommer i Ringeriks - Kraft
AS.

BKR understreker at selsk apets styreinstruks, fastsatt av styret selv, treffer godt når den sier det følgende om
styremedlemmenes rettigheter og plikter (styreinstruksens punkt 5 .1) :

«Alle styremedlemmer har samme rettigheter og plikter og har en alminnelig plikt til å opptre forsvarlig
og lojalt i forhold til Ringeriks - Kraft AS og konsernets interesser. Styremedlemmene møter som
individuelle personer og skal ikke representere noe n interessegruppe. »

Kursiv eringen er gjort av BKR .

BKR mener at kom munen , i samråd med de øvrige eierne, bør vurdere om det bør signalisere s en så klar
eiertilknytning ved styreva lg som dagens praksis innebærer. I alle tilfelle synes det å være en motstrid
mellom det som signaliseres gjennom protokollene fra generalforsamling og det som signaliseres i
styreinstruksen, og det bør etter BKRs vurdering ses nærmere på.

For ordens skyld legges til at valgkomiteens innstiling til generalforsamling har vært enstem mig .

Kjønnsrepresentasjon i styret
- Kommunen skal arbeide for balansert kjønnsrepresentasjon i styret.

Kravet er forankret i KS - anbefaling nr. 11 , aksjeloven § 20 - 6 og kommuneloven § 80 a.
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Aksjeloven § 20 - 6 har bestemmelser om representasjon av begge kjønn i styret i statsak sjeselskaper.
Bestemmelsen gjelder tilsvarende for selskaper der kommuner har dominerende eierinteresser, jf.
kommuneloven § 80 a.

Bestemmelsen forstås slik at det skal være minst to av hvert kjønn blant de eiervalgte styremedlemmene, n år
det er fire eller fem eiervalgte styremedlemmer, jf. rundskriv H - 11/09 fra Kommunal - og
moderniseringsdepartementet.

I styret i Ringeriks - Kraft AS er fem eiervalgte medlemmer. To av dem av kvinner, tre av dem er menn. Dette
innebærer at styresammensetningen blant de eiervalgte styremedlemmene tilfredsstiller lovens krav.

Styrets kompetanse
- Kommunen som eier bør anbefale at styret har rutiner og tiltak som sikrer styrets kompetanse,

eksempelvis årlig egenevaluering, ekstern styreopplærin g, styreinstruks og årlig plan for styrets
arbeid. Eier bør anbefale at styret har faste rutiner for håndtering av mulige habilitetskonflikter.
Ordfører og rådmann bør ikke sitte i styret.

Anbefalingen er forankret i KS - anbefaling nr. 12.

Her må det først understrekes at en eierskapskontroll ikke har som formål å evaluere et sittende styres
kompetanse. Spørsmålet som reises , er om kommunen som eier har gitt signaler eller medvirket til at styret
selv har rutiner som sikrer dets kompetanse.

Eierskapsmeldingens generelle del, punkt 6.3, sier at Ringerike kommune forventer at styrene som en del av
sitt arbeid foretar en årlig egenevaluering av styrets arbeid.

Det er utarbeidet styreinstruks for styret i Ringeriks - Kraft AS.

Instruksen er på fem sider, og beskriver organiseringen av selskapet, formålet med styrets arbeid, styrets
oppgaver, styrets møter, konsernsjefens rolle, hvem som uttaler seg på selskapets vegne,
styremedlemmenes rettigheter og plikter, konserninterne forhold, selskapets eieri nteresser utenfor
konsernet, samt hvem som kan tegne selskapets firma.

Innenfor hvert av disse emnene er det så gitt til dels detaljerte føringer for styrets arbeid.

Av det som er av særlig interesse for eierskapskontrollen, nevner BKR at styreinstruksen fastsetter at styret
skal fastsette årlig plan for eget arbeid, samt årlig eget evaluere eget, konsernsjefens og datterselskapenes
arbeid (styreinstruksen punkt 3.4). Videre inneholder styreinstruksen rutiner for habilitetskonflikter (punkt
5.2.).

O rdfører og rådmann sitter ikke i styret for selskapet.

BKR mener at de nevnte opplysningene viser at det på styrenivå eksisterer tilfredsstillende rutiner på
området. Det er ikke gjort nærmere undersøkelser av hvordan eksempelvis styrets egenevaluering rent
fakti sk fungerer, da dette naturlig vil høre hjemme i en eventuell selskapskontroll med forvaltningsrevisjon.

BKR mener kommunen bør ta stilling til om man som eier ønsker å få oversendt resultatet av styrets
egenevaluering. Dette kan i tilfelle inntas i eiersk apsmeldingen.

Styresammensetning er i konsernet
- Styremedlemmer i morselskap bør ikke sitte i styret til datterselskap. Konsernsjefen kan sitte i styret i

datterselskaper.

Anbefalingen er forankret i KS - anbefaling nr. 13. Begrunnelsen er å hindre uheldig rolleblanding i
konsernforhold. Særlig kan det oppstå spørsmål knyttet til anbud og inhabilitet, dersom et selskap gir anbud
til et selskap i samme konsern.
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Styret i Ringeriks - Kraft AS (morselskapet) er presentert på selskapets nettsider, der det enkelte s tyremedlem
og dets bakgrunn er omtalt. Den samme presentasjonen viser også at enkelte i styret også har styreverv i
datterselskap i ko nsernet. Konkret er det tale om at s tyrets leder og ett styremedlem er i tillegg styrem edlem
i Ringeriks - Kraft Nett AS, sa mt at t o styremedlem mer er i tillegg styremedlem i Ringeriks - Kraft Produksjon AS.

Konsernsjefen i Ringeriks - Kraft AS er i tillegg styreleder i datterselskapene Ringeriks - Kraft Service AS og
Ringeriks - Kraft Strøm AS. Også andre i den administrative konsernl edelsen har styreverv i datterselskaper.

Styret i datterselskapene velges av styret i Ringeriks - Kraft AS, som er generalforsamling for datterselskapene.

BKR presiserer at det ikke er grunnlag for å rette kritikk mot at styremedlemmer i morselskapet også ha r
styreverv i datterselskapene , i den forstand at dette er ulovlig . Det kan være flere grunner til å organisere
Ringeriks - Kraft AS som et konsern med morselskap med datterselskaper. Dels av hensyn til spredning av
finansiell risiko . Dels av rettslige grunn er, fordi monopolaktiviteter (nettselskapet) må skilles fra de
virksomhetene som opererer i et marked. Uansett vil det være en slik nærhet innad i konsernet at
konsernstyret kan ha gode grunner for å ønske sine styremedlemmer plassert i verv også lenger ne de i
konsernet.

Her må det også nevnes at Ringeriks - Kraft AS, etter BKRs kunnskap, slett ikke er alene blant kommunale
kraftselskaper om å velge en konsernstruktur der medlemmer i konsernstyret og konsernledelsen også er
styremedlemmer i datterselskaper.

D et BKR derfor ønsker å rette fokus på, er at Ringerike kommune har mulighet til å vurdere og ta stilling til
om man som eier ønsker en struktur på styreverv i konsernet som avviker fra KS sin anbefaling på området.

Vi u nderstreke r at eierskapskontrollen ik ke har hatt som formål å undersøke hvorvidt habilitets - og
anskaffelsesregler utfordres fordi enkelte har styreverv i både mor - og datterselskap .

At konsernsjefen og direktører har styreverv i konsernet, er forenlig med anbefalingen fra KS.

Varamedlemmer til styret
- Varamedlemmer til styret bør være numeriske, ikke personlige.

Anbefalingen er forankret i KS - anbefaling nr. 14 .

Med numerisk menes her at varamedlemmene velges i prioritert, nummerert rekkefølge. Det innebærer at
varamedlem nr. 1 alltid innkalles først, uavhengig av hvilket styremedlem som har forfall. Over tid vil det
bidra til at møtende vara har best kjennskap til styrets arbeid.

Protokoll fra generalforsamling 18. mai 2016 viser at det ble valgt fem varamedlemmer til styret fra
eiersi den, og de ansatte hadde valgt to varamedlemmer for sine representanter til styret.

I utgangspunktet velges det personlige varamedlemmer til styret. KLP og Hole kommune har ett styremedlem
hver, med personlig vara. Ringerike kommune har tre styremedlemmer. Varamedlemmene er i protokoll fra
generalforsamling i 2016 angitt som varamedlem 1, 2 og 3.

Styret sett under ett kan man altså si har en kombinasjon av personlige og numeriske varamedlemmer. Ser
man på Ringerike kommune isolert sett, viser pr otokoll fra generalforsamling at kommunens «egne»
varamedlemmer er numeriske.

BKR mener at dette bør være gjenstand for drøfting mellom eierne, særlig dersom eierne finner grunnlag for
å vurdere dagens praksis ved valg til styret, som BKR har redegjort for under kapit telet « Valgkomite »
ovenfor.

Godtgjøring av styreverv
- Kommunen bør ha en prinsipiell diskusjon om nivå på godtgjøring av styreverv, som bør ligge til

grunn for generalforsamlingens fastsetting av styrehonorar.
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Anbefalingen er forankret i KS - anbefaling nr. 16.

«Eierskapsmelding» omtaler nivå for styrets godtgjøring i prinsipp nr. 6 for god eierstyring:

«Styrets godtgjøring skal være på moderat nivå, men fremme verdiskapningen i selskapene og fremstå
som rimelig ut i fra styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og arbeidets kompleksitet. Leders lønnsnivå i
selskap der kommunen er en betydelig eier skal ligge på et konkurransedyktig nivå, men ikke være
lønnsledende.»

BKR konstaterer at eierskapsmeldingen inneholder signaler for nivå på styrehonorar og lønnsnivå fo r daglig
leder (konsernsjef).

Konkret fastsettes styrets honorar på generalforsamling. De protokoller fra generalforsamling som BKR har
bedt om og fått tilgang til, viser at det har blitt gjort. Eierskapskontrollen innebærer ikke en vurdering av
honorarene s nivå.

Registrering av styreverv
- Alle som påtar seg styreverv bør registrere seg på www.styrevervregisteret.no.

Anbefalingen er forankret i KS - anbefaling nr. 17 .

Portalen styrevervregisteret.no er åpen. Ved søk der kommer det fram at kun ett av styremed lemmene i
Ringeriks - Kraft AS er registrert på portalen.

Her må det føyes til a t andre tjenester på internett gir en relativt god oversikt over styreposisjoner og
eierskap.

BKR mener Ringerike kommune bør vurdere om styrets medlemmer skal oppfordres til å registrer e seg på
styrevervregisteret.no.
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***

Vi viser til rapportens innledende sammendrag for en sammenfatning av våre vurderinger og konklusjoner.
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Vedlegg 1 – Uttalelse fra Ringerik s - Kraft AS
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Vedlegg 2 – U ttalelse fra Ringerike kommune

Ordføreren i Ringerike kommune har sluttet seg til merknadene fra Ringeriks - Kraft AS, og uttalt følgende i
epost av 1. september 2017:

«Ordfører deler de synspunkter som fremgår av vedlagte kommentarer. De dokumenter som der nevnes
er vedtatt i folkevalgt organ KS.

Ordføreren har ingen kommentar til rapporten ut over dette.»



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3982-2  Arkiv: 231  

 

Sak: 128/17 

 

Saksprotokoll - Gebyr / tilkoblingsavgift for offentlig vann/kloakk  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Kommunestyret tar rådmannens redegjørelse til etterretning. 

 

Rådmannen kan ikke anbefale at Kommunestyret innfører sosiale ordninger som ikke har klar 

hjemmel i lovverket. 

 
 

Behandling i Formannskapet 24.10.2017: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3982-1   Arkiv: 231  

 

 

Gebyr / tilkoblingsavgift for offentlig vann/kloakk  
 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret tar rådmannens redegjørelse til etterretning. 

 

Rådmannen kan ikke anbefale at Kommunestyret innfører sosiale ordninger som ikke har klar 

hjemmel i lovverket. 

 

 

  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret ber i sak 63/17 om en utredning av hvilke muligheter/handlingsrom kommunen 

har for å etablere sosiale ordninger ved innkreving av gebyr/tilkoblingsavgifter for offentlig 

vann/kloakk. 

 

Rådmannen har, ved skatt og avgiftskontoret, sett på om dette regelverket kan hjemle 

ordninger underlagt skatt og avgift. Rådmannen kan, basert på samtale med KS og 

gjennomgang av lovverket, ikke se at avdeling for skatt og avgift eller teknisk avdeling har et 

regelverk som hjemler sosiale ordninger med muligheter/handlingsrom til dette med dagens 

lovverk. 

 

I dette saksframlegget er redegjørelsen avgrenset til å omhandle gebyr/tilkoblingsavgift av vann 

og kloakk. Det er videre kun vurdert om det finnes muligheter i det regelverket som skatt og 

avgiftskontoret eller teknisk avdeling disponerer. 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Fakturering og innfordringsrutiner Ringerike kommune 



- 

Skatt og avgiftskontoret fakturerer og forestår egeninnkassoen til Ringerike kommune. 

Kontoret holder seg kontinuerlig oppdatert og det er gjeldende regelverk som regulerer 

innfordringsrutinen til Ringerike kommune. 

 

Det anbefales ikke at det lages egne rutiner for fakturering eller innfordring av krav som er 

knyttet til stikkledninger. Generelt sett er en stor del av innfordringen av kommunale krav 

rettet mot personer med dårlig økonomi. Både regelverk og likhetsprinsippet fører til at det 

ikke bør gis andre rutiner for gebyr/tilkoblingsavgift for offentlig kloakk/vann enn for andre 

kommunale krav. 

 

De ordningene som foreligger ved skatt og avgift per dags dato er at i de tilfellene kontoret blir 

kontaktet av en person med betalingsproblemer vil det i hver enkelt sak bli vurdert om det 

foreligger grunnlag for å gi betalingsavtale. Således vil personer som skal betale 

tilknytningsgebyr ha samme mulighet til å be om en vurdering av om de kan få betalingsavtale 

som alle andre som skylder kommunale krav.  

 

Dette fører til at det i dagens praksis foreligger en sosial ordning for alle innbyggere i Ringerike 

kommune som skylder kommunale krav og i tillegg har dokumentert dårlig økonomi. 

 

Muligheter til å gi stønad/tilskudd  

Rådmannen har gjort noen undersøkelser av andre kommuners forskrifter på området og det er 

på det rene at enkelte kommuner praktiserer en stønad/tilskuddsordning. Det fremkommer ikke 

i forskriftene vi har sett hen til hva slags regelverk kommunene bruker for å hjemle 

stønads/tilskuddsordningen. Dette fører til at denne praksisen ikke nødvendigvis er i tråd med 

gjeldende regelverk eller det er en mulighet for at disse ordningene er knyttet til et annet 

regelverk. 

 

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg § 3 slår fast eierens plikt til å betale vann- og/eller 

kloakkavgift til kommunen der den faste eiendommen har tilknytning til kommunale vann- eller 

kloakkledninger, enten direkte eller gjennom private stikkledninger. Det ble i Ot.Prp 58 ikke 

åpnet adgang til å frafalle eller nedsette utlignet avgift, for eksempel billighetsgrunner 

(rimelighetshensyn). Avgiftene måtte anses som ordinær betaling for en ytelse, på linje med 

strøm eller telefon. Det er således kun ubebygd eiendom som kan fritas for avgift etter Ot.Prp 

58. 

 

Rådmannen har vært i kontakt med advokat Siri Toft ved KS for veiledning i denne saken. 

Deres syn på saken er at det ikke foreligger hjemmel for å gi fritak for slike 

gebyrer/tilknytningsavgift innenfor det regelverket som avdeling for skatt og avgift eller 

teknisk avdeling disponerer. 

 

Det er derfor på det rene at man ikke kan gi fritak for gebyr/tilknytningsavgiften. Når det 

kommer til eventuelle anleggsbidrag er dette å anse at må dekkes etter selvkostprinsippet. Som 

et eksempel til sammenligning er hovedregelen at kommunen har ansvar for å utbedre lekkasjer 

på kommunale ledningene. Oppstår det derimot lekkasje i ledningsnettet som går fra disse og 

bort til huset er dette normalt huseiers ansvar. Dette er kostnader i støørelsesorden fra 30 000 

til 100 000 kroner.  

 

Plan- og bygningsloven gir kommunen rom til å la være å pålegge tilknytning, dersom 

tilknytning vil føre til uforholdsmessige kostander.  



- 

 

 

Juridiske forhold  

Pålegg om tilknytning til kommunalt ledningsnett kan kun gjøres med hjemmel i 

forurensningsloven eller plan- og bygningsloven. 

 

Tilknytning til ledningsnettet kan pålegges etter henholdsvis plan- og bygningsloven § 27-1 

annet ledd og § 27-2 annet ledd når offentlig vann- og avløpsledning går over eiendommen 

eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal. Kravet om pålegg etter §§ 27-1 og 

27-2 gjelder ikke fritidsbebyggelse jf. § 30-6. 

 

Skjer tilknytning til kommunal avløpsledning, betales tilknytningsavgift etter lov om 

kommunale vass- og avløpsanlegg. Lovens § 3 slår fast at eierens plikt til å betale vann- 

og/eller kloakkavgift til kommunen der den faste eiendommen har tilknytning til kommunale 

vann- eller kloakkledninger, enten direkte eller gjennom private stikkledninger. 

 

Hovedprinsippene i forurensingsforskriften av 1. januar 2007 kapittel 16 om kommunale vann- 

og avløpsgebyrer er at bare kostnadsmessige og beregningstekniske hensyn skal legges til 

grunn for gebyrberegningen. Gebyrberegningen skal baseres på selvkostprinsippet. Gebyrene 

skal fordeles på brukere av fast eiendom slik at de i størst utstrekning gir uttrykk for hva det 

koster kommunen å betjene den enkelte eiendom med vann- og avløpsanlegg og at brukerne av 

fast eiendom fullt ut skal dekke alle kostander i forbindelse med kommunale vann- og 

avløpsanlegg. Ved beregning av selvkost bør de til enhver tid gjeldende retningslinjer for 

beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester legges til grunn jf. 

forurensningsforskriften § 16-1. 

 

Det er et prinsipp om at forurenser skal betale jf. forurensningsloven § 2 nr. 5. Noe som tilsier 

at kommunen dekker alle kostnadene på avløpssektoren gjennom gebyrer. 

 

Vil pålegg om tilknytning etter kommunens skjønn være forbundet med uforholdsmessig stor 

kostnad, eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne annen ordning jf. plan og 

bygningsloven § 27-1 annet ledd og § 27-1 annet ledd. 

 

Avdeling for skatt og avgift arbeider i tråd med regelverket for innfordring, blant annet 

forsinkelsesrenteloven, inkassoloven, foreldelsesloven, tvangsfullbyrdelsesloven, 

skattebetalingsloven, panteloven og gjeldsbrevloven og tilhørende forskrifter. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Formannskapet i Ringerike kommune fattet 20. januar 1992 vedtak om at teknisk sektor inntil 

videre ble gitt myndighet til å administrere vedtak om betalingsutsettelse for anleggsbidrag og 

tilkoblingsavgift for gruppen pensjonister/trygdede.  

 

Vedtaket ble opphevet av Kommunestyret den 1. juni 2017 i sak 63/17. 

 

 

Økonomiske forhold 

Skulle kommunestyret velge et annet alternativ enn Rådmannens anbefaling bør det utredes hva 

dette vil ha av økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune.  

 



- 

Alternative løsninger 

Rådmannen har ikke utredet andre alternativer da det ikke er ønskelig å anbefale løsninger som 

ikke har hjemmel i lov.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener at med grunnlag i ovennevnte momenter vurderes det at det ikke er 

hjemmel for fritak eller stønadsordning i det regelverket som avdeling for skatt og avgift eller 

teknisk avdeling disponerer. Rådmannen kan heller ikke se at det å opprettholde dagens praksis 

ved skatt og avgiftskontoret vil påvirke innbyggerne i Ringerike kommune. Dette ettersom det 

tidligere vedtaket fra 1992 ikke var allment kjent og i all hovedsak har praksisen i Ringerike 

kommune vært at de som har dårlig økonomi har fått en betalingsavtale. Rådmannen anbefaler 

at dagens praksis som er i tråd med regelverket videreføres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.10.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder:  

 

saksbehandler: Lisabeth Andersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/770-5  Arkiv: 223 D10  

 

Sak: 131/17 

 

Saksprotokoll - Drifttilskudd  - Ringkollen Parken  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Ringerike kommune går i dialog med Ringkollen Park med sikte på å finne en løsning på de 

økonomiske utfordringene. Ny sak legges fram for Kommunestyret. 

 
 

Behandling i Formannskapet 24.10.2017: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag p.v.a. Ap, H og KrF: 

«Ringerike kommune går i dialog med Ringkollen Park med sikte på å finne en løsning på de 

økonomiske utfordringene. Ny sak legges fram for Kommunestyret.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Johansens (H) forslag p.v.a. Ap, H 

og KrF, ble Johansens (H) forslag enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til 

Kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/770-4  Arkiv: 223 D10  

 

Sak: 36/17 

 

Saksprotokoll - Drifttilskudd  - Ringkollen Parken  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
 Ringerike kommune går i dialog med parken med sikte på å finne en løsning på de 

økonomiske utfordringene, og legger fram en ny sak til Kommunestyret det går inn 

med noen investeringsmidler, eller annen økonomisk støtte». 

 

 Prioriteringen av tilskudd tas ved behandlingen av budsjett 2018. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 11.10.2017: 

 

Trine Sandum (AP) fremmet p.v.a. AP følgende forslag: 

«Saken utsettes og prioriteringen av tilskudd tas ved behandlingen av budsjett 2018.» 

 

Axel Sjøberg (SV) fremmet følgende forslag: 

«Alternativt forslag til vedtak: 

Ringerike kommune går i dialog med parken med sikte på å finne en løsning på de økonomiske 

utfordringene, og legger fram en ny sak til Kommunestyret det går inn med noen 

investeringsmidler, eller annen økonomisk støtte». 

 

 Leder Mons-Ivar Mjelde (AP) foreslo følgende omforente forslag: 

 

 «Ringerike kommune går i dialog med parken med sikte på å finne en løsning på de 

økonomiske utfordringene, og legger fram en ny sak til Kommunestyret det går inn 

med noen investeringsmidler, eller annen økonomisk støtte». 

 

 Prioriteringen av tilskudd tas ved behandlingen av budsjett 2018.» 

 

 

Avstemming:  

Leder Mons-Ivar Mjeldes (AP) omforente forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets 

(HOK) innstilling til Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/770-2   Arkiv: 223 D10  

 

 

Drifttilskudd  - Ringkollen Parken  
 

Forslag til vedtak: 

 

Søknad om årlig tilskudd til skilanlegget Ringkollen Parken avslås. 

 

 

  

Sammendrag 

Ringkollen Parken ligger nedenfor Ringkollstua og driftes av Ringkollen skianlegg AS og 

Hønefoss brettklubb. Det legges ned en stor dugnadsinnsats i driften av skiparken. Økonomien 

er ikke i balanse og det søkes om årlige driftstilskudd fra Ringerike kommune. 

 

Innledning / bakgrunn 

Siden 1995 har det vært skianlegg på Ringkollen. Dette har vært med å gjøre Ringkollen til et 

attraktivt aktivitetssenter for regionen og utfartsområde for Oslo og Akershus. Utviklingen av 

Ringkollen-området har skjedd i regi av både private, frivillige organisasjoner, fagforeninger og 

offentlige virksomheter. 

 

Alpinanlegget ble i 2014 overtatt av Ringkollen skianlegg som driver og ønsker å videreutvikle 

anlegget i samarbeid med Hønefoss brettklubb. Skianlegget endret i forbindelse med 

overtakelsen navn til Ringkollen Parken for å signalisere en satsing på snøpark og utvikling av 

skianlegget med fokus på lek og moro for barn og ungdom. 

Anlegget består av en tallerkenheis og et skitau/barneheis. Hovedtraséen har lysanlegg, kiosk 

og varmestue. Anlegget har snøanlegg som også benyttes av Skiforeningen på ski-lekeland og 

langrennsstadion. 

Anlegget er åpent hverdager 1700-2100 og 1000-1600 i helger og ferier. Det blir årlig lagt ned 

over 2000 dugnadstimer i drift og vedlikehold av anlegget. 

 

Beskrivelse av saken 

De nye driverne ønsket å bygge opp en park av høy kvalitet, samt å få noen store 

arrangementer i anlegget. Det har vært avviklet Norgescupen i snowboard og danske 

mesterskapene i twintip og snowboard.  



- 

De ønsker å øke fokuset på anleggets allsidighet, og vise at parken ikke bare er for de aller 

beste. Det arrangeres derfor flere lavterskel konkurranser og events som alle kan bli med på. 

Søker opplyser at de fine forholdene i snowparken gjør at anlegget har blitt kjent over hele 

Norge og mange kommer for å trene eller delta i konkurranse.  

 

Økonomiske forhold 

Økonomien i Ringkollen Parken er svak og preget av været og de sene vintrene. Bakken har 

åpnet omkring jul, og har først fullt tilbud i løpet av januar måned. Sesongene har som regel 

vart til slutten av mars/start april. 

Parken har omkring 2 500 besøkende gjester / 50 000 turer i heisen per sesong. 

Ringkollen Parkens årsregnskap for 2015 og 2016 viser begge underskudd på mellom 250 000 

og 300 000 kr og en betydelig gjeld. 

Ringkollen Parken søker om årlig støtte på kr 500 000 for å kunne overleve, dette begrunnet i 

resultatene for 2015 og 2016, samt at man har måttet spare bort flere utviklings- og 

vedlikeholdsprosjekter. Blant annet er anleggets billettsystem foreldet og det produseres ikke 

lengre heiskort til dette systemet.  

Ringkollen Parken foreslår løsninger slik at et eventuelt kommunalt tilskudd gir økt aktivitet og 

skiglede til flere barn og unge. Parken er innom rabatterte eller gratis årskort og/eller gratis 

ukentlige aktiviteter. 

 
Søker opplyser at det ikke er tatt ut lønn ansatte etter at nåværende driver overtok, og 

Hønefoss Brettklubb hjelper til i den daglige driften på dugnad. Målet er å opprettholde et bra 

tilbud for kommunens innbyggere. Skianlegget og de fleste av aktivitetene er åpne for 

offentligheten, og de fleste brukerne er egenorganiserte/uorganiserte. 

 

Ringerike idrettsråd har behandlet saken på styremøte og ber kommunen være positive til 

saken. 

 

Alternative forslag til vedtak 

 Ringerike kommune går i dialog med parken med sikte på å finne en løsning på de 

økonomiske utfordringene, og legger fram en ny sak til kommunestyret det en går inn 

med noen investeringsmidler. 

 Ringerike kommune gir et engangstilskudd til parken på inn til kr 500 000 

 Ringerike kommune gir årlig tilskudd til parken på inn til kr 500 000 

 

 

Rådmannens vurdering 

Det er ikke tidligere gitt kommunal støtte til Ringkollen Parken. Rådmannen ser at parken er 

det eneste anlegg i kommunen av sitt slag og beriker kommunens vintertilbud til barn og unge.  

Rådmannen ønsker å behandle slike søknader om driftsstøtte primært i sammenheng med 

kommunens handlingsplan og budsjett, men har ikke funnet plass til driftsstøtte til Ringkollen 

Parken i 2018-2021.  

Rådmannen er og tilbakeholden med å tilrå tilskudd som vil bli en årlig utgift på kommunens 

driftsbudsjett og ønsker ingen kobling mellom økonomiske støtte fra kommunen og 

rabattsystemer knyttet mot visse målgrupper.  

 

 

 

 



- 

 

 

 Ringerike kommune, 28.09.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Kari Gustavson 
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www.r¡ng¡r.neT RINGERI KE I D RE TTSRÅD post@rinsir.net

Kommunalsjef Magnar Ägotnes

Ringerike kor¡rnune

Sendt: masnar.agotnes@rinqerike.kommune.no

An. Rinskæååqn Parken

Ringeríke idrettsrårJ har mottatt en søknad tíl uttalelse fra Ringkollen Parken om driftstØtte og vi har

bei¡endlet sakcn i vårt styremøte l-.februar.

Vi vet at kommunen nød¡g gir midler til drift av anlegg men vi mener kommunen bør gjøre et unntak i

cJette tilfelle.

Alpinbakken oü Ringkollen ble bygget av private midler på 1980-tallet og har vært en bakke hvor

maflge av regionens barn og ungdommer har tatt sine første turer på brett eller alpinski.

Hønefoss Brettklubb benytter anlegget til tnening for sine utøvere men den største delen av aktivitet
utft¡res av uoi"ganiserte barn og unge.

Et slikt anlegg cr avhengig av gode og lange vintre noe de siste årene ikke har hatt og Anlegget sliter

økonomisk.

Som kjent er det krefter på gang for å få til kunstsnøproduksjon i langrennsløypene så en nedleggelse

av aipinbakken nå, vilvære meget kjedelig.

tli vicjeresender søknaden fra Ringkollen Parken og ber kommunen være positive i saken og innkalle

Ringkollen Pari<en sammen med Hønefoss Brettklubb og oss til en drøfting siden søknaden

inneholder a lternative tilskudd.

HrtnefÕss 15. februar 2

H ,

q w
Bjøii'n Marseth

Leder

Kopi: kari.gustavson@ringerike.kommune.no; çhristoffer@ rinekollçnpa rken.no. ;

korneliussen9 1 @live. no

Veciiegg: Søknad fra Ringkollen Parken er levert separat

Dokid:
1 701 5055
(17t770-1)
Søknad om kommunal drifflilskud



SØknad om

kommunal drifttilskud til Ringkollen Parken

1 . lnnledníng

Efter møte den L4. desember 2016 med ldrettskonsulent KariGustavson og leder av Ringerikes

idrettsråd Bjørn Marseth ønsker Hønefoss Brettklubb og Ringkollen Alpinanlegg as med dette at

sØke kommunen om en varig stØtte til driften av skianlegget på Ringkollen, Ringkollen Parken.

På ovennævnte møte diskuterte viforskjellige muligheter for en kommunal driftsstøtte t¡l

skianlegget, som f.eks. kunne være at støtten brukes til at sænke prisen på årskort for kommunens

barn og ungdom, eller at der gives et antall gratis årskort til et eller flere årstrinn på kommunens

skoler - dette vil bli utdybet i punkt 7 nedenfor.

Vi snakkede også om viktigheten av offentlig transport, som en forutsetning for et bra

aktivitetstilbud på Ringkollen - og vi vil derfor også med denne søknad opfordre kommunen til at

overveje muligheten for f.eks. en busrute til Ringkollen i helgene.

2. Ringkollen Alpinanlegg og HØnefoss Brettklubb

Ringkollen Porken

I regional uWiklingssammenheng er det en bevisst holdning i merkevarebyggingen av Ringeriksregionen å

satse på aktiviteter, områder og tiltak som kan gi regionen vår et positivt omdømme, både for de som bor
her og de som ønsker å besøke oss. Ringkollen-området er et viktigt område for god profilering av regionen

vår.

Siden 1995 er der blevet drevet skianlegg på Ringkollen. Driften av skianlegget har alltid været en

viktig del av arbeidet med at gjØre Ringkollen-området til et attraktivt aktivitetssenter for hele

Ringerikesregionen og utfartsområde for store befolkningsgrupper fra Oslo og Akerhus.

Utviklingen av Ringkollen-området har opp gjennom årene skjedd i regiav både private, frivillige
organisationer, fagforeninger og offentlige virksomheter.

Pr. i dag kan området sk¡lte med bl.a. følgende tilbud:

o Ringkollen Parken med et varieret tilbud for barn, unge og voksne for både alpinski, telemarkski,

snowboard og twint¡p. Alpinanlegget inneholder bl.a. snowpark og eget barneområde,
o Skiforeningens ski-lekeland for barn,

o Skiforeningens ski- og sykkel-løypenett for alle aldersgrupper,
¡ Turistforeningens ski- og tur-løypenett for alle aldersgrupper,
r Ringkollen hopparene med bakker i ulika størrelser,

o Ringkollstua og Fossen Friluft AS serveringssted, butik for friluftliv og -aktiviteter, Frilufts SFO, samt
arbeide med handikappede barn,



Ringkollkapellet med et flott tilbud til de mange som ferdes i Marka og som føler behov for å finde

ro og ettertanke, en aweksling fra en travel hverdag, samt

Tilrettelagte tjenester for avfallsinnsamling og toalett for de mange som benytter Marka samt gode

parkeringsmuligheter.

Etter næsten 20 års drift blev alpinanlegget i2OL4 overtaget av Ringkollen Alpinanlegg AS, som ønsker at
videreuwikle og komplettere de mange positive aktivititetsmuligheter som allerede finnes på Ringkollen.

Skianlegget drives nu i samarbeide mellom Ringkollen Alpinanlegg as og Hpnefoss Brettklubb - og alle
jobber på dugnad.

Skianlegget endrede iforbinnelse med overtakelsen navn til Ringkollen Parken for at signalere en satsning

på snowparken og utvikling av skianlegget med fokus på lek og moro for barn og ungdom.

Anlegget består i dag av en tallerkenheis og et skitau/barneheis. Hovedtraseen har fullt lysanlegg, og i bunn

av bakken ligger vår kiosk og varmestue. Anlegget har eget sn6anlegg, som desuten benyttes av

Skiforeningen på ski-lekeland og langrennsstadium.

Skianlegget er åpent alle hverdager kl. 17-21 og kl. 10-16 i helgen og ferier. Der bliver hvert år lagt ned over

2000 dugnadstimer i den daglige drift og vedlikehold av anlegget

Ringkollen Alpinanlegg as

Bedriften blev stifter i september 2OL4 iforbinnelse med overtakelsen av driften av alpinbakken
på Ringkollen og eies 100% av danske Christoffer Hove.

Christoffer Hove er snowboardentusiast og har gjennom mange år arbeidet frivilligt for det danske
skiforbundet.

Christoffer mottok i høsten 2014 prisen som'årets skiløber/årets illsjell' av Danmarks Skiforbund og driver
nu Ringkollen Parken nettop som en illsjell, og i de to årene Ringkollen Alpinanlegg AS har driftet
skianlegget har der ikke blitt tatt ut lønn for det arbeide som har blitt gjort i anlegget. Les artiklen 'Fulgte
hjertet - valgte snowboard' om Christoffer i vedleg 1.

Hønefoss Brettklubb

Hønefoss Brettklubb er den største samarbeidspartner for Ringkollen Alpinanlegg as og klubben

bidra til den daglige drift av alpinbakken på dugnad. Her er der foreldre som hjelper med at passe

heis og kiosk, samt barna som hjelper i bakken med bygging og vedlikehold av snowparken.

Klubben hade sin storhetstid i 2OLO-2OL1 med over L00 medlemmer, men de sidste årene før
Ringkollen Alpinanlegg s overtakelse av skianlegget var der fallene aktivitet i både bakken og

klubben. Der har de sidste årene blevet arbeidet hårdt fra klubbens side for at snu denne utvikling

og få opp både medlemstallet og aktivitetsnivå. Klubben har nu ca. 65 medlemmer og arrangerer
mange bra aktiviteter iskianlegget. Les artiklen'Vilengasjere ungdom i bakken'ivedleg 2.

De aktive medlemmer er primært i aldersgruppen 9-18 år, og kommer fra Hønefoss, Jevnaker og

Hole.

o

a



Som en del av arbeidet med ny rekrutering og genoppbygging av klubben har vi i høsten 20L6

opprettet en twintip gruppe, og vilved førstkommende årsmøte ta opp spørgsmålet om

navneendring for at markere at klubben også er inkluderende for de mange brukere av skianlegget

som kjører på twintip ski og give et mer bredt aktivitetstilbud.

3. Aktiviteter i Ringkollen Parken

Hønefoss Brettklubb har ukentlige treninger i Ringkollen Parken, og arrangerer desuten flere

events og konkurranser - både lavterskel og hØyt nationalt nivå.

Som lavterskelkonkurranser arrangeres hvert år JuleJib og NyttårsHopp, ligesom vi i fjor avholdt

Fanta Play Park i samarbeide med Fanta/Coca Cola. Desuten avholder vi hvert år begynnerkurs,

hvor alle kan komme og prøve snowboard under kundig veiledning av klubbens instruktører, samt

Ringkolldagen, som er et fellesarrangement for flere av aktørene på Ringkollen - Ringkollen

Alpinanlegg, Hønefoss Brettklubb og Ringkollstua/Fossen Friluft - med masser av gratis aktiviteter
for alle i og omkring skianlegget. Les artiklene ' Blåser nytt liv i alpinanlegget' og'Kul dag i

Ringkollen-parken på lørdag' ivedleg 3 og 4.

Klubben arrangerer desuten hvert år norgescup for snowboard, og konkurransen for vinteren 2017

har blitt rangert som national event - det høyeste ranking av norgescuppen. Vi håper, at vi fra

vinteren 2OL7/2Ot8 også kan blive arrangør av norgescuppen for twintip ski.

Ringkollen Alpinanlegg og Hønefoss Brettklubb har endelig et bra samarbeide med det danske

skiforbundet og har de sidste to årene været vert for de Danske Mesterskaper i twintip og

snowboard - en event som har blitt avholdt over en hel uke og med mer end 80 tilreisene

danskere, som har boet på Comfort Hotell i Hønefoss - samt arrangerer klubbture/-camps med

danske skiklubber som kommer på weekendbesøk. Se vedlegg 5 med uttalelse fra Danmarks

Skiforbund om samarbeidet.

4. Fremtiden for Ringkollen Parken

Vår målsetning for Ringkollen Parken er ikke blot at få t¡l et bra skianlegg, men vi ønsker at skape

et rusfrit og venligt miljø, da lokale barn og ungdom kan komme seg ut i naturen - bevege seg og

have moro med vennene - samtidig med at vi ønsker at have en så høy standart på ski- og

snowboardforhold, som gir bra treningsfasiliteter for dem som ønsker at dyrke ski-

/snowboardsporten på konkurranseplan og gjØr anlegget attrakt¡vt at besøke for tilreisende

turister.

I løpet av våre første sesonger har vores fokus ligget på at bygge opp en bra snowpark av høy

kvalitet, samt at få nogen store arrangementer/events i anlegget. Det er lykkedes os at få både en

avdeling af Norgescuppen i snowboard og de danske mesterskaper itwintip og snowboard.



Våre events tiltrekker mange deltakere fra hele Norge og vi får bra tilbakemeldinger fra vår

samarbeidspartnere i både Snowboardforbundet og det danske skiforbundet. Ringkollen Parken

har desuten fått en masse bra omtale i diverse medier.

Flere av klubbens medlemmer gjør det utrol¡gt bra på konkurransenivå - bl.a. Fr¡dtjof S.

Tischendorf som i 2016 blev uttatt til snowboardlandsholdet og deltok i X Games Oslo (se fler av

klubbens sine profiler i neste avsnit).

Det at Hønefoss Brettklubb nu også har twintip gruppe og har blitt opptatt i Norges Skiforbund

betyder at vi også kan få arrangere norgescup for twintip/freeski.

Desuten Ønsker vi nu at få økt fokus på anleggets alsidighet - vise at snowparken ikke bare er for
de allerbeste. Vi har hele tiden byggd opp snowparken med elementer for alle nivåer, og dette

ønsker vi at få mer oppmerksomhet omkring. Derfor vil vi få flere lavterskel konkurranser og

events, som alle kan bli med på, ligesom vi har utvidet klubben til at bli både snowboard- og

twintipklubb.

De tiltak som vi med denne sØknad til kommunen ønsker støtte til er ligeledes alle tiltak som skal

få fler barn og ungdom ¡ aktiv¡tet og gjøre skisporten og Ringkollens øvrige tilbud mer tilgjengelig
for alle. Les artiklen 'Målet er å øke hverdagsbruken' i vedleg 6.

5. Klubbens profiler

HØnefoss Brettklubb har flere store profiler som gjør det bra ved nationale og internationale

konkurranser.

Fridtjof Sæther Tischendorf 19 år, fra Hønefoss og uttatt til landsholdet i snowboard. Fridtjof
deftog iX Games Oslo i 20L6.

Noro Frisvold L8 âr og fra Hønefoss. Nora deltok i ungdoms OL på Hafjell ¡ 2016, og blev desuten

Norgesmester i både halfpipe og slopestyle for junior jenter ¡ 2016.

Bendik Gjerdolen 19 år og fra Hønefoss. Bendik blev sammenlagtvinneren i gutter junior klassen

ved Norgescuppen 2OL4 ogtok førsteplass i World Rookie Tour.

Marius Bokken 20 år og fra Hønefoss. Marius har mange flotte resultater både i Norge og utlanet.

De bra forhold i snowparken betyder at anlegget har blitt kjent over hele Norge, og mange reiser

langveis fra for at trene eller deltake i konkuranse i Ringkollen Parken, således valgte

snowboardstjernen Ståle Sandbech, som vannt sølvmedalje ved OL i Sochi, at legge trenningen sin

i Ringkollen Parken forut for fiorårets X Games. Les artiklene 'Brettstjerner trente i parken' og

'Møtte superstjernen i Ringkollen-parken' ivedleg 7 og 8.

'Det er kjempeviktig for de unge å ha en bakke som dette. Man er helt avhengig av det for å bli god.

Mange og korte turer etter skoletid, og ikke bare i helger, er viktig" citat fra Ståle Sandbech - Ol-sølv

vinner i Sochi 2OL4.



"Christoffer har gjort en sinnssykt god job med denne bakken. Heisen er kjapp, og han har folt bakken
med elementer, slik at det er noe som skjer hele veien. Det er slik vi opplever de gode bakkene fra

USA" citat Sondre Hvlland, Landslagstrener for snowboard i Norge.

6. Økonomi

Vår økonomi i Ringkollen Parken er mye preget av været og de sene vintre de seneste årene.

Bakken har først fått åpnet omkring jul, og først full tilbud i løpet av januar måned. Sesongen varer

som regeltilslut mars/start april, så det blirr desverre nogen korte vintre.

Samlet har vi omkring 2.500 besøkende gjester, som har haft omkring 50.000 ture i heisen, pr.

Sesong, hvilket vi håper at kunne Øke denne vinter.

Vårt første årsregnskap for 201.5 (regnskapsperiode fra oppstarten i sep. 2014 til utgangen av 2015

- se vedleg)) viser et underskudd på nesten kr. 300.000,- og der forventes også underskudd for
20L6. Se årsregnskap for 2075 i vedleg 9.

Vi står derfor nu i en situasjon, hvor Ringkollen Parken er ifare for at bli lagt ned om ikke vi klarer
at forbedre Økonomien * dette vilvære synd for både klubbens medlemmer og alle øvrige borgere
og gjester i Ringerike, som benytter skianlegget.

Det er på denne bakgrunn at visøker Ringerikes ldrettsråd/Ringerike Kommune om et varigt
drifttilskudd for at sikre skianleggets overlevelse og fortsat kunne tilby bra vinteraktiv¡teter på

Ringkollen.

7. Støtte

Vår vurdering er at skianlegget trenger en årlig stØtte på kr. 500.000,- for at kunne overleve -
dette begrundet i resultatet for 20L5, samt at vi både ¡ 2015 og 2016 har måtte spare bort flere
utviklings- og vedlikeholdelsesprojekter, som der ikke har vært råd til - bl.a. er anleggets

billetsystem (skidata 340) foreldet, og der produseres ikke lengere heiskort til dette system. Det vil
derfor bli nødvend¡gt at utsk¡fte billettsystemet inden for de nermeste årene.

Gratis eller roboterte heiskort

En bra løsning til den kommunale støtte kunne være en avtale om at støüen Øremerkes til at
tilbyde barn og ungdommer i kommunen billigere heiskort. Normalprisen for årskort er idag kr.

3750,- men med den ansøkte kommunale støtte kunne denne pris halveres og dermed bidra til at
få fler barn og ungdommer i aktivitet ¡ løpet av vinteren.

En annen løsning kunne være, at kommunen som motytelse for den årlige stgtte mottager f.eks.

500 årskort, som kan utdeles gratis til utvalgte årstrinn i kommunens skoler. Les hvordan en

liknende aWale er lavet mellom Bykle kommune og Hovden Skisenter ivedleg 10.



SnowFun doge

I tilleg til rabaterte eller gratis årskort til utvalgte årgange kunne vi tilby SnowFun dage en gang i

uken med grat¡s aktiviteter for alle barn og ungdommer uten disse trenger at være medlem i

klubben - dette kunne f.eks. være instruksjon, barne skirenn og liknende.

Vi er ihvertfald mye åpne for at finde en bra løsning, så et eventuel kommunalt driftstilskud til
Ringkollen Parken også giver økt akt¡v¡tet og skiglede til fler barn og ungdom.

8. Transport

En viktig forutsetning for at eventuelle tiltak for økt akt¡v¡tet i Ringkollen Parken og på Ringkollen
generalt blir suksessfulde er dog, at tilbudene er lett tilgjengelige for barn og ungdommer.

Der er i dag ingen offentlig transport til Ringkollen, og alle barna som bruker skianlegget er derfor
avhengige av foreldre som kan kjøre.

Vi håper at kommunen har forståelse for at der trengs offentlig transport til Ringkollen, og håper
at der på sikt kan jobbes på at etablere en busrute fra Hønefoss til Ringkollen.

Dette kunne f.eks. være en bustur opp lørdag og søndag morgenformiddag (k1. L1:00) og retur om
eftermiddagen (kl. 1 6:00)- eventuelt desuten en eftermiddag/kveld i løpet av uken (opp kl. L7:30

retur kl. 20:00) iforbindelse med klubbens sin trening (torsdage).

9. Hvorfor skal kommunen støtte en pr¡vat bedrift?

Vivet at en kommunal støtte til driften av Ringkollen Parken egentlig ligger utenfor kommunens
normale retningslinier, da skianlegget er privat eied, men vi mener også at Ringkollen Parken har

en særlig status, som alligevel kan godtgjøre en sådan kommunal stØtte.

I de to årene skianlegget har blitt drevet av Ringkollen Alpinanlegg as har der ikke blitt tatt ut lØnn

til nogen ansatte, og desuten hjelper Hønefoss Brettklubb i den daglige drift på dugnad - det er
således ikke vårt mål at drifte Ringkollen Parken for personlig vinnst, men vi gjør dette for at
kunne oppretholde et bra tilbud om vinterakt¡v¡tet for kommunens barn og undgom.

Skianlegget og de fleste av aktivitetene her er ligeledes åpne for offentligheten. Det er bare en

liten delav brukerne i anlegget som er medlemmer i klubben, mens lang hovedparten av

bru kerne er egenorganiserte/uorganiserte.

Vi vet at ikke alle barn finder sin plass i den organiserte idrett, men gjerne vil dyrke idretten på

egne premisser. Vi mener det er viktigt også at ha et bra tilbud til disse barn, så de kan komme sig

opp av sofaen og vek fra playstation. Både Ringkollen Alpinanlegg og Hønefoss Brettklubb arbeider



således for at legge tilrette med bra aktiviteter - ikke bare for klubbens sine medlemmer, men for
alle brukere av Ringkollen Parken, uanset om disse er organisert i klubben eller ej.

Twintip- og snowboardsporten er kendetegnet for sin åpenhet og innkludering av alle - her møtes

utØverne på tvers av aldersgruppering og social bakgrunn, men i stedet er det gleden ved sporten

og det at utfordre seg sjelv med nye tricks (mestring), som er viktig. Vi ser ofte gutter i 20

årsalderen kjøre sammen med barn på LO-LZ år, og fortsat har det gøy sammen.

Vi mener, at denne åpenhet er helt unik for den egenorganiserte idrett, herunder twintip- og

snowboarding, og vi tror på at de tiltak vi her søker støtte til derfor desuten kan være bra til bl.a.

integrering av de barn og ungdommer med annen etnisk bakgrunn som bor i kommunen. Her vil

de få en mulighet for at knyte nye relasjoner til lokale barn og ungdommer, og delta i idretten på

like vilkår.

Vi håper derfor at Ringerikes ldrettsråd og Ringerike Kommune vil se positivt på denne sØknad, så

vi i Hønefoss Brettklubb og Ringkollen Alpinanlegg kan tilby bra vinteraktiviteter til mange barn og

ungdommer i årene fremover.

Med vennlig hil

éft\
Christoffer Hove

Ringkollen Alpinanlegg as

Eskil Korneliussen

Leder Hønefoss Brettklubb
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Fulgte hiertet - valgte snowboard
Av JAN TORKEL TORSTENSEN

30. desember 2014, kl. 'l 9:50 rz

Han tok en solid utdannelse og jobbet som jurist. Men Christoffer Hove ville noe mer - derfor fulgte han

hjertet. Nå driver han Ringkollparken.

ANNONSE
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Christoffer Hove og Carsten Hansen har mye å ta seg til i Ringkollparken. Snøkanonene går uavbrutt i disse dager, men parken

er åpen, og heisen går. Foto:Jan Torkel Torstensen.
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ANNONSE

Stor firrs\iell p:i {¡megä-;¡ fra
frsk, krill {}g rriudåte
Er det på t¡de med et oljeskift?

Smilende kommer han mot meg med neven rett ut. Hos Christoffer Hove føler du deg velkommen. Riktig velkommen.

En kikk i Ringkollparken viser med all tydelighet at værgudene ikke har vært på den nye eierens side denne høsten.

Riktignok daler snøfnuggene ned akkurat i skrivende stund, men en høst uten kuldegrader og snø, ville normalt giort en ny eier
rastløs og motløs. Men sånn er ikke Christoffer Hove.

- All sno hjelper. Dette er bedre enn ingenting, sier han, og myser oppover mot de lette snøfnuggene som daler fra
himmelen.

Ganske karakteristisk positiv tone fra 37-åringen.

Dansken som tok juridisk utdannelse, og trådte rett inn i en godt betalt A4-hverdag i Direktoratet for kriminalomsorg i København

Etter det jobbet han tre år som jurist i Statsfengselet i Helsingør. Da han så skulle skifte jobb i 201 1, dro hjertet ham i en annen

retning. Retning Alpene.

I barndomsårene gikk turene alltid til Norge - med foreldrene. Etter hvert vendte reisepila '180 grader sørover, til Alpene.

- Som tenåring re¡ste jeg og min bror mye til Østerrike. Det var der jeg begynte å stå på snowboard, forteller Christoffer.

Ved siden av juristtilværelsen, jobbet Christoffer som frivillig for det danske skiforbundet - med snowboard.

-Jeg tjente godt, og jeg hadde en sikker jobb. Men jeg valgte å følge m¡tt hjerte. Gjøre min hobby til en levevei. Det var en
vanskelig beslutning å ta, sier Christoffer, som pakket vekk dressen og reiste til ltalia, der hanjobbet ¡ det østerr¡kske
firmaet QParks.

- I begynnelsen jobbet jeg med markedsoppgaver for dette firmaet, som hadde oppdrag for skiområdet som heter Dolomitt
Superski, hvor vi skulle være med å planlegge hele freestyle-området. Siden har jeg levd av dette. Jeg har vært bosatt i ltalia og

Østerrike. Deretter flyttet jeg til Norge, og bygget opp et anlegg í Vierli i Telemark, og deretter var jeg parksjef i Kvitfjell.

- Ag nù er det Ringkollen?

-Jeg ble forelsket i dette stedet. Det er nær oslo, og det er fin natur her. Og så er Hønefoss en veldig hyggelig by, sier
Christoffer Hove med et sm¡l.

tES OGSA: Ringkollen Alpin er solgt

Etter at kuldegradene først kom, har Christoffer og hans medhjelper Carsten Hansen, stått på døgnet rundt.

Snøkanonene går ustanselig, og halve parken er nå åpen.
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- Vi fortsetter å produsere snø så raskt det lar seg gjøre, sier Hove.

I begynnelsen av mars skal han arrangere dansk mesterskap i snowboard, noe han har gjort flere ganger før.

- Men for første gang i Ringkollen. Så skal vi arrangere norgescup i slopestyle i slutten av februar, sier Hove.

LES OGSA: - Perfekte forhold på Ringkollen

Ellers kan vi nevne at Ringkollparken nå tilbyr helgekort, der du kan kjøre fredag kveld, og på dagtid lørdagog søndag.

Parken har åpent mandag-fredag kveld, samt på dagtid i helgene.
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Vil engasfere ungdom i bakken
Av EMrL RruOnÉ ØSTEBØ, PULS-REDAKSJONEN

05. februar 2016, kl. 09:09 .z

Ringkollen Parken, i samarbeid med Hønefoss Brettklubb arrangerte nylig et nybegynnerkurs i snowboard

Med fine forhold i bakken, var det ingen sak å arrangere brettkurs for nybegynnere. (Foto: Leserfoto)

Fa halv pris i dag

DEL
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PULS Ringkollen Parken, med danske Christoffer Hove i spissen, arrangerte sist helga sammen med Hønefoss Brettklubb et

nybegynnerku rs i snowboard.

Ti barn deltok i kurset, hvor de fikk opplæring av instruktører fra Hønefoss brettklubb både lørdag og søndag.

- På lørdag startet alle i barnebakken for å lære de mest grunnleggende tekn¡kkene på brett, men allerede i løpet av
søndagen var flere av deltakerne klare til å prøve seg i den store bakken. Her fikk de også prøve seg på de letteste
hoppene, og de enkleste boksene i parken, forteller Hove.

LES OGSA: Tre lokale jenter til ungdoms-OL

Bra tiltak
- Kurset ble arrangert av Hønefoss Brettklubb, hvor jeg siden desember har sittet ¡ styret. Jeg har selv i mange år hatt
stor fornøyelse av å være medlem av en skiklubb i Danmark, og har hatt mange gode arrangementer og ekt¡v¡teter der,

opplyser han.
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Elias Løv(8), instruktør Herman HolterTorp og Håvard Novi (10) koste seg med brettkurs på Ringkollen Parken. (Foto:

Leserfoto)

Den danske alpinentusiasten håper at hans engasjement i Hønefoss Brettklubb kan bli med på å gi mange gode opplevelser til
ungdommer på Ringerike.

Han ønsker også at brettkurs og lignende kan være med på å skape mer liv og bedre miljø i skianlegget på Ringkollen.

Hønefoss Brettklubb som arrangører ønsker så klart at det skal bli vellykket, og har allerede fått gode tilbakemeldinger.

Hove er tydelig imponert over hvor fort ungdommen lærer brettkunstene, og håper de vil fortsette å stå på brett i parken.

Foreløpig er det usikkert på når neste helgekurs vil skje, ettersom agendaen til Christoffer Hove og Brettklubben ser
relativt full ut.

DETTE SKJER I VINTER

'1 3. februar: I forbindelse med Event 16 avholdes det <Rail Jam> i Hønefoss Sentrum.

20-21. februar: Norgescup i Slopestyle avholdes i Ringkollen Parken.

1-2. mars (vinterferien): (Fanta Playpark>, et laWerskelevent over to dager hvor alle kan delta. Gratis for alle deltakere.

18. mars: Spring Meltdown Rail Jam.

Påsken: Det jobbes med å arrangere flere barne- og familieaktiviteter i bakken, blant annet konkurranser for twintip og

snowboard.

LES OGSA: - Nå mansler iee bare snøen

Melder gode forhold
Fra Ringkollen Parken kan det meldes at parken nå har massevis av snø den siste tiden, og med gradestokken på minus fire

grade¿ høy sol hele dagen, har det vært perfekt forhold til å øve seg i bakken.

- Om flere har lyst til å komme i gang med å stå på snowboard eller ski, så har Hønefoss Brettklubb tren¡ng på Ringkollen
hver torsdag,opplyser Hove.

IË
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Blåser nytt liv i alpinanlegget
AV <A HREF=''MAILTO:EMILOESTEBOE@LIVE.NO''>EMII- ¡ruORÉ ØSTBØ</<>, PULS.REDAKSJONEN

27. f ebruar 2015, kl. 14:29 'z

Med nye eiere har anlegget på Ringkollen fått nytt liv. Denne uken har både små og store samlet seg for å

stå på ski.
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Alpinanlegget har fått flere rails og er bygd på mer enn tidligere, mener blant annet Birk Rudrud Herdlevær, som her er på vei

over et av bakkens mange rails. (Foto: Emil André Østbø\
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Sist høst kjøpte danske Christoffer Hove opp Ringkollparken.

Sammen med kompisen Carsten Wiegeland-Hansen har Christoffer jobbet hardt for å gjøre parken så attraktiv som mulig.

-Jeg har jobbet som parksjef forskjellige steder og liker ideen om et lite skisenter, og mulighetene det bringer iforhold til de store

anleggene, forteller han.

- Beliggenheten til parken er veldig bra, jeg liker Hønefoss godt. I tlllegg ligger Oslo like i nærheten. Derfor så syns jeg

Ringkollparken er en god mulighet, og har mye potensial.

Christoffer lever av drømmen sin, og forteller at han håper at han kan drive Ringkollparken i tiår framover.

Arrangementer
Christoffer forteller at parken egner seg godt til arrangementer og konkurranser for de fleste aldersgrupper.

- I parken har vi en slopestylebane hvor vi arrangerte Norgescup i helgen, som er en konkurranseserie med seks

konkurranser i løpet av vinteren, sier Christoffer.

- Neste uke skal vi arrangere <Dansk mesterskap> i både twintip og snowboard. Det er bare for dansker, men alle andre er

selvfølgelig velkomne til å se på, legger han til.
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De unge skientus¡astene synes det er bra at parken har fått nye roils. Foto: Emil André Østbø

Populært og ¡ nærheten
Skiparken er svært populær blant ungdom, og blant de unge skientusiastene som digger å stå på ski finner vi Sondre Fivelsdal (13)

og Birk Rudrud Herdlevær (12). I løpet av vinterferien har de besøkt Ringkollen flere ganger.

- Parken er bra! Detjeg liker er at hoppene er så store, og at det er så mange nye rails i bakken! sier Sondre.

Birk sier seg enig. Han mener boksene og hoppene er det beste ved bakken. Det er også

et pluss at parken ligger kun et steinkast unna Haugsbygd, hvor han bor.

Guttene syns generelt bakken er bedre nå
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Anders Backe reiser gjerne til Ringkollen. Foto: Emil André Østbø

Rutinert utøver
Skihelten fra Modum, Anders Backe, besøkte skiparken denne uken.

Med finaleplass i X Games og gode resultater i en rekke andre nasjonale og internasjonale konkurranser tidligere, er han omtalt

som en av Europas beste utøvere.

Nå harAnders lagt proffkarrieren på hylla, men ski skal han drive med ien god stund framover, forteller han.
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Anders Bocke flyr over hoppet i bokken. Foto: Emil André Østbø

Alplnbakken på Rtngkotlen

¡ Ble startet opp i 1995
. Ble kåret til årets snowpark i 2011
. 400 meter lang nedfart
r Skiftet eier høsten 2O14, og byttet navn fra Ringkollen Alpin til Ringkollparken
r Har et mål om å bli Norges beste terrengpark
¡ Christoffer Hove kjøpte parken av Martin Brodahl, som har drevet parken i 1 9 år

I t
tì

.å.

'L

J



3t1t2017 Ringerikes Blad - Kul dag i Ringkdlen'parken på lørdag

MenyE

ANNONSE

SPORT RINGKoLLEN RINGKoLLENPARKEN

Kul dag i Ringkollen-parken på lørdag

Av JAN TORKEL TO RSTENSEN

18. mars 2016, kl. 06:00 rz

Alt ligger til rette for en aktiv dag for store og små i Ringkollen-parken på lørdag

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!
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Kul dag: Christoffer Hove kan love en spennende dag med konkurranser, rebuser, grillmat og aftersk¡ med Damien-

konsert.

DEL

ANNONsE

Barneheisen er grat¡s hele dagen, og på formiddagen vil instruktører ira Hønefoss Brettklubb hjelpe deg med

alt fra å lære svinger på brett, eller øve ¡nn tr¡ks. Det blir også lagt opp en aktivitetsløype i skileiken ved

Ringkollstua. Her blir det morsomme akt¡viteter, bl.a. bungee-løp, tredem-sk¡ og mye mer.

Du kan også fylle dagen med å delta i påskerebusen, med poster rundt om i skibakken, skistadion og ved Ringkollstua.

- Hold øyene godt åpne når du går rundt på Ringkollen denne dagen, for påskeharen harvært på besøk og lagt

påskeegg rundt om i snøen, sier Hove. På ettermiddagen er det superfinale i Spring Meltdown - railjam i Ringkollen

Parken, der noen av Norges beste snowboard - og twintipkjørere konkurrerer på en spesialdesignet bane i skianlegget.

Deretter er det klart for afterski på Ringkollstua og livekonsert med norske Damien.

Hove melder om perfekte forhold i bakken.

- Grillen er tent hele dagen ved Ringkollstua, hvor dagens spesialitet er elg-burger av selvskutt elg, forteller Christoffer

Hove.

Les mer om: sport Ringkollen ringkollenparken

Se kommentarer

-

Flere saker



DANMARKS
SKIFORBUND

Oanmârk Sk¡forbund
ldrættêns hus

8røndbySt¡dion 20
DK-2605 8røndby

Ttt: 43262330
Fax: 43 2623 33

Mail:dsklf@dsklf.dk
w,skiportãl.dk

Brøndby, fredag den 15. august 2014

Til hvem det måtte vedrøre.

I Danmarks Skiforbund er vi meget fokuserede på et nærhedsprincip for valg af destinationer til træning og
konkurrence. Mens det har været oplagt for sjællandske klubber at lægge aktiviteter i Sydsverige og på
Hedeland ved Roskilde, hvor man har et kunstsneanlæg, så har det været svært at finde oplagte steder for de
jyske klubber.
Vi har både i Skiforbundet og i de jyske skiklubber, søgt efter egnede områder, hvor vi kunne lave nogle gode
aftaler om opbevaring af materiale, gode træningsmuligheder og mulighed for fleksible åbningstider, ikke for
langt fra Jylland.
Det lader nu til at veere muligt med de visioner Christoffer Hove har med driften af Ringkollen.

Da visamtidig, harvedtaget en sportslig satsning frem mod OL i2018 og2O22, hvorviforventeren øgning af
konkurrenceløbere i alle discipliner og dermed øget behov for træningsfaciliteter, er det et stort plus for
Danmarks Skiforbund, hvis vi kan få lavet en samarbejdsaftale med Ringkollen og Christoffer Hove.

Jeg var i marts 2014 personligt i Norge og besigtige Ringkollen. Jeg var meget imponeret over det trænings og
konkurrencemæssige potentiale stedet besidder og jeg glæder mig meget til at kunne sende veres seriøse ski
og snowboardløbere til træning på Ringkollens sne.

Med venlig hilsen.

Morten Agersnap
Udviklingskonsulent, Danmarks Skiforbund

ma@skiforbund.dk - 5090 1083

Medlem af Danmarks ldrætsForbund
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- Målet er å øke hverdagsbruken

Av.JAN TORKEL TORSTENSEN

06. desember 2016, kl. 05:00 rz

Det blir norgescup, nyttårshopp og lavterskelevents i Ringkollen Parken ivinter også. Men hovedmålet er å

øke hverdagsbruken.
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Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

..å u .rr

Medhjelpere: Christoffer Hove har hjelp av de to danske medhjelperne Kristoffer Holtum og Stefan Schultz, Snart håper de å

kunne åpne bakken, og hver eneste kuldegrad er mer enn velkommen. ljula blir det også n¡tårshopprenn i Ringkollen

Parken. (Foto: Jan Torkel Torstensen)

DEL
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- Reddet meg fra elendig livskvälitet
med irritabel tarmsyndrom
Les hvordan hun fikk hielp mot lBS.

Christoffer Hove smiler bredt. Han er tilbake i sitt ess - der han elsker å være: Ringkollen Parken. Bakken som har blitt hans stØrste

hiertebarn etter at han overtok for litt over to år siden.

På rett p¡ass

- Jeg går løs på min tredje sesong her nå. Jeg elsker hver dag. Det er fantastisk å stå på i bakken og se utover på utsikten. Da er jeg

på rett plass, sier dansken, som kastet jus'en på havet for å satse på snowboard og ski-livet. Selve friheten.

- Bakken her er fin. Veldig fin, og den får da også mye oppmerksomhet fra snowboardmiljøene i Norge. Også fra forbundsnivå,

sier Hove

Snart klar: Christoffer Hove vil ha mer kulde og produksjon av snø, slik at hverdagsbruken av bakken kan øke. (Foto: Jan Torkel

Torstensen)

Stjerner på besøk

I fjor hadde han flere stjerner på besøk i trening. Ståle Sândbech var blant annet på besøk for å forberede seg til X-games

Norgescup på Ringkollen-jord har vært fast innslag i terminlista i Ringkollen Parken i en årrekke. Så også den kommende

sesongen.
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Det meste skjer i mars

- Det meste av større arrangement skjer i mars. Det bliren travel måned. Norgescupen islopestyle åpner balletførste helgen i

mars, forteller Hove til Ringerikes Blad.

I helgene vil det skje litt av hvert i bakken, men det er hverdagsbruken som må opp. lngen brukere - ingen inntekt.

- Jeg håper virkelig at folk får opp øynene for hvor fin denne bakken egentl¡g er. Vi vil øke den daglige bruken, sier Hove,

som håper å åpne i midten av desember. Barnebakken og heisen er imidlertid allerede åpnet.

Lavterskel
Hove lovpriser hver eneste kuldegrad i disse dager.

- Det må være kulde både dag og natt for at vi kan kjøre snøproduksjonsanlegget, sier han, og regner med klar bakke tiljuleferien

1. januar blir det lavterskelarrangement.

- Da skal vi ha nyttårshopprenn. Alt fra Big Air til mindre hopp, der alle kan delta. Her gjelder det å få flest mulig med, sier Hove.

som har fått med seg to unge danske gutter som medhjelpere denne vinteren. I tillegg har han inngått et tettere samarbeid med

Hønefoss Brettklubb, som skal jobbe dugnad med driften under årets sesong.

- De vil bidra med alt fra å være heisvakter til å arrangere events. Jeg er veldig glad for at de ønsker å gå inn i driften på denne

måten, sier Hove.

Les mer om: sport snowboard Ringkollen Parken Christoffer Hove

Se kommentarer

Flere saker

lopp med romtr¡l$basket
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Brettstferner trente i parken

Av JAN TORKEL TORSTENSEN

16. februar 2016, kl. 14:13 '¿

Landslagsstjernene Ståle Sandbech og Brage Bråten Richenberg brukte Ringkollen-parken som opplading til

renn i USA og X-Games i Oslo i neste uke.

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!
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Ståle Sandbechfløy høyt undertren¡ng i Ringkollen-parken tirsdag. (Foto:Jan Torkel Torstensen)

Mandag kveld kom henvendelsen til eier og drifter av Ringkollen-parken med forespørsel om et par av landslagsstjernene til
Norge kunne trene i bakken.

- Selvsagt ikke nei i min munn. Det er gøy dt de vil komme hit til bakken vår, sier Christoffer Hove stolt.

LES OGSÂ: Vil engasjere ungdom i bakken

Han ser på det som en stor tillitserklæring, og får da også de beste skussmål av så vel Ståle Sandbech, som landslagstrener Sondre

Hylland, som fulgte Sandbech og Richenberg under treningen i Ringkollen.

- Bakken er fin, og meget bra preparert. Vi hopper mest på det øverste hoppet. Der er landingsforholdene best, men en

liten justering i landingene t¡¡ det nederste av de to store hoppene, så er bakken kjempebra og klar til norgescupen
førstkommende helg, sier Ståle Sandbech til Ringerikes Blad.



3t1tN17 Ringerikes Blad - Bretbtjerner trente i parken

t¡r ,t

\f.
{!!

\

-i.

i¿

t

ì

,;

Fulgte hjertet - valgte snowboard

Den X-Games-klare landslagsstjernen reisertil California allerede onsdag, og renn førstkommende helg, Deretter bærer dettilbake
til Norge, Oslo og X-Games.

- Det er viktig for oss å få trent ¡ bakker som dette, sier landslagstrener Sondre Hylland.

- Her finner vide rette linjene. Heisen er rask og fin, og hoppene gode. Dessuten får vi mange repetisjoner, og det er veldig bra.

Det er en fin dag, stråler landslagstreneren om kapp med sola og Christoffer Hove i Ringkollen-parken.

LES OGSA: Lar seg ikke stoppe av en kort vinter
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Møtte superstfernen i Ringkollen-parken

Av JAN TORKEL TORSTENSEN

16. februar 2016, kl. 17:54 v

Axel Pjåka Carlsen og Herman Holter Torp møtte en av sine aller stØrste bretthelter i Ringkollen i går. Og

Ståle Sandbech stilte velvillig opp.

Møtte stjernen: Axel Pjåka Carlsen og Herman Holter Torp sammen med en av verdens beste brettkjørere, Ståle Sandbech, i

Ringkollen-parken i går. Sandbech mener guttene er heldige som har et så flott anlegg i nærområdet. (Foto:Jan Torkel

Torstensen)
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I går trente Ståle Sandbech og hans landslagskollega Brage Bråten Richenberg i Ringkollen-parken. For Sandbech er det siste

forberedelser f ør et stort renn i USA til helgen, og påfølgende X-Games i Oslo.

- Vikt¡g for oss å trene i en bakke der vi kan få mange repetisjoner. Denne bakken er perfekt for det, roser Sandbech.

Ståle Sandbech er blant verdens beste snøbrettkjørere, og foruten Ol-sølvet i slopestyle i 20'14, har han en sølvmedalje og tre

bronsemedaljer fra X-Games, i tillegg til to sammenlagtseirer i verdenscupen (freesÇle og slopestyle).

LES OGSA: Brettstjerner trente ¡ parken

Tirsdag møtte han blant andre Axel Pjåka Carlsen og Herman Holter Torp fra Hønefoss Brettklubb. De to 16-åringene er like gamle

som det Sandbech selv var da han som tidenes yngste norske mannlige OL-deltakere debuterte i OL i Vancouver i 2010.

Sandbech er klar for X-Games i Oslo, og derfor var det viktige run som ble kjørt i Ringkollen i går.

- Klartvi stiller opp på bilde med Sandbech, sier de to litt "starstruck-rammede" tenåringene, som med stor iver bivånet det

Sandbech utførte på brettet.

Han mener unge talenter er heldige som har denne bakken.

- Det er kjempeviktig for de unge å ha en bakke som dette. Man er helt avhengig av det for å bligod. Mange og korte
turer etter skoletid, og ikke bare i helger, er v¡kt¡g. Mange repetisjoner, sier Ståle Sandbech.

Landslagstrener Sondre Hylland fulgte Sandbech og Richenberg i Ringkollen.

- Christoffer har gjort en sinnssykt god jobb med denne bakken. Heisen er kjapp. Han har fylt bakken med elementer, slik
at det er noe som skjer hele veien. Det er slik vi opplever de gode bakkene fra USA, roser Hylland.

- De som skal kjøre norgescup til helgen, bør glede seg, sier Hylland.

L]nik oltven
senker blodtrykk
og gir økt energi
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FLOTI: Christoffer Hove har gjort en god jobb i Ringkollen. (Foto:Jan Torkel Torstensen)

Les mer om: ringkollenparken Ringkollen Christoffer Hove sport snowboard pluss

Se kommentarer

Flere saker
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311t2017 Gratis kort til alle barn i alderen 7 - 16 år i Hwden! - Tacky

Gratis kort til alle barn i

al deren 7 1 6 år i Hovden!
Ett spleisesamarbeid mellom Bykle kommune og

Alpinsenteret g¡ør at årskortet for barn i alderen 7 -
lø âr blir gratis!

Dec 4, 201 6
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- Det handler om rekruttering, det er bra at barn og

unge kommer i aktivitet, men det handler også om

integrering.25o/o i denne målgruppa er innvandrere, og

vi tenker at dette kan bidra til integrering av denne

gruppa, sier Leif Kvinlog, rådgiver i Bykle kommune.

Hovden tok initiativ

Det har væft et reduseft tilbud i mange ãr, men i är

hentet bare halvpaften ut sesongkort. Da tok Hovden

kontakt med kommunen og foreslo at det skulle være

helt gratis.

Kommunen gikk med på å gå inn med halve summen,

og så tok skisenteret den andre halvdelen. Så nå er det

gratis koft til alle barn som er folkeregistrert i

kommunen!
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Ringkollen Alpinanlegg AS

Resu ltatopgørelse zAMl 201 5

08.09.1 4 -31 .1 2.1 5

lndtægter:

Salgsinntekt, høy mva (utleie)
Salgsinntekt, middel mva (kiosk)
Salgsinntekt, lav mva (heiskort)
Annen salgsinntekt

lndtægter i alt

Udgifter;

varerkostnad
lnnkjøp av råvarer og halvfabrikata
lnnkjøpte varer for videresalg
Annen personalekostnad
Av- og nedskrivninger
Kostnad lokaler (bl.a strøm)
Leie maskiner, inventar mv.
Verktøy, ¡nventar og dr¡ftsmatêriafer
Fremmed tjeneste
Kontorkostnad
Telefon, porto mv.
Kostnad transportm¡dler
Kostnad og godtgjørelse for reise, diett m.v.
Salgs-, reklame- og representåsjonskostnad
Forsikringspremie mv.
Lisens- og patentkostnad
annen kostnad

Udgifter i alt

Resultat af primær drift

Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
8400 Ekstraordinær inntekt (korrlgerlng av mvâ ¡ 2014 rcgnskap)

ARETS RESU LTAT FøR UDBYTTE

Udbytte

ARETS RESULTAT

Regnskab per¡ode
kr.

kr. 37.040,00
kr.66.966,00

kr. 587.834,00
kr. 42.701,00

kr.734.541,00

kr. 7.012,00
kr.438,00

kr. 112.663,00
kr. 1.707,00

kr.220.841,00
kr. 1f 6.803,00

kr.7.630,00
kr. 125.288,00

kr.25.175,00
kr. 1 .431,00
kr. 6.056,00

kr.74.504,00
kr. 113,465,00

kr. 15.298,00
kr. 75-101,00
kr. 16.700,00
kr.39.814,00

kr.959.926,00

-kr. 225.385,00

kr. 0,00
kr. 84.983,00
kr. 18.287,00

-kr. 292.081,00

kr. 0,00

-kr.292.081,00

2



Balance pr. 31. december 2015

AKTIVER

Konsesjoner
bygninger
Andre anleggsmidler
Maskiner og anlegg
Andre transportm¡dler
lnventar
mva til gode
kontant NOK
varelager (est¡meret)

Aktiver i alt

PASSIVER

Egenkapital:

Egenkap¡tal ved stifrelse 819-2014
Arets resultat før udbytte
Udbytte 2015

Egenkap¡tal i alt

GæId:

Banklån
R¡ngkollen
Tråkkemaskin

Kredilorer
snowboard.dk
Christoffer Hove
bank - kassekred¡t

Gæld i alt

Passiver ¡ alt

Kr,

kr. 5.463,00
kr. 378,065,00
kr, 550.645,00

kr. 1.417.91 1,00
kr.322.473,60

kr. 38.370,00
kr.57.633,00
kr. 26.980,60

kr.510,36

kr. ?.798.051,56

kr. 300.000,00
-kr.292.081,00

kr- 0,00

kr.7.919,00

kr.2.210.646,00
kr.271-791,00

kr.24.275,62
kl.201.416,22

kr.82.003,72

kr.2.790.132,56

kr. 2.798.051,56
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2294-5  Arkiv: 663 &40  

 

Sak: 129/17 

 

Saksprotokoll - Oppgradering av fyrrom  - Ringerikskjøkken  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Oljekjelen som produserer damp til matproduksjonen skiftes så snart som mulig ut med 

en elektrokjel. 

2. For å forbedre produksjonssikkerheten ytterligere installeres et større elektrisk 

kokekar. 

3. Finansieringen til prosjektet, totalt kr 7 millioner kroner, innarbeides i 

handlingsprogrammet for 2018. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 24.10.2017: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Hovedutvalgets (HOV) innstilling som er i samsvar med Rådmannens forslag ble enstemmig 

vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2294-3  Arkiv: 663 &40  

 

Sak: 27/17 

 

Saksprotokoll - Oppgradering av fyrrom  - Ringerikskjøkken  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
1. Oljekjelen som produserer damp til matproduksjonen skiftes så snart som mulig ut med 

en elektrokjel. 

2. For å forbedre produksjonssikkerheten ytterligere installeres et større elektrisk 

kokekar. 

3. Finansieringen til prosjektet, totalt kr 7 millioner kroner, innarbeides i 

handlingsprogrammet for 2018. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 10.10.2017: 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2294-2   Arkiv: 663 &40  

 

 

Oppgradering av fyrrom  - Ringerikskjøkken  
 

Forslag til vedtak: 

1. Oljekjelen som produserer damp til matproduksjonen skiftes så snart som mulig ut med 

en elektrokjel. 

2. For å forbedre produksjonssikkerheten ytterligere installeres et større elektrisk 

kokekar. 

3. Finansieringen til prosjektet, totalt kr 7 millioner kroner, innarbeides i 

handlingsprogrammet for 2018. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Innledning / bakgrunn 

I desember 2016 ble det startet et forprosjekt for å avklare omfang og kostnader for å 

oppgradere fyrrom og dampleveranse til Ringerikskjøkken. Det er i dag en oljekjel som 

produserer damp til kokekar, kokegryte og roterende hurtigkjøler ved Ringerikskjøkken.  

Oljekjelen har ved flere anledninger stoppet ved langtidskoking av mat om natten, med den 

konsekvens at maten har blitt ødelagt. 

Fyrrommet, som ligger i 2.etg, har sprekker i gulvbelegg. En eventuell lekkasje vil derfor 

kunne renne gjennom etasjeskiller og ned i kjøkkenet. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Den eksisterende oljekjelen ble anskaffet i 2012 i forbindelse med havari av daværende oljekjel. 

Den raskeste løsningen for å sette produksjonen i gang igjen i 2012 var å anskaffe og installere 

en brukt og overhalt oljekjel. 

Hønefoss rørleggerbedrift, som har utført vedlikehold på oljekjelen de seneste årene, har 

beskrevet tilstanden som relativt god, men det har vært problemer med driftsstans. 

Det ble utført vedlikehold på eksisterende kjele våren 2017 etter anbefalinger fra servicepart. 

Etter dette har kjelen fungert uten driftsavbrudd. 

Virksomheten ønsker å erstatte dagens oljekjel med en elektrisk kjel for å sikre en stabil og 

driftssikker matproduksjon. 



- 

 

Norconsult har utarbeidet en forprosjektrapport som beskriver tiltak og kostnader for å erstatte 

dagens oljefyrte dampkjel med en elektrokjel. I tillegg beskriver rapporten nødvendige tiltak på 

selve fyrrommet. Rapporten følger som vedlegg til saken. Rapporten viser også at det ikke vil 

være mulig å benytte utstyret som benytter damp i anslagsvis 50 dager, mens arbeidet på 

fyrrommet pågår. Ringerikskjøkkenet oppgir at de kan produsere opp deler av menyen i 

forkant, i tillegg til å benytte elektrisk kokegryte på 60 ltr under arbeidene med kjelen. 

 

Det er ønskelig å forbedre produksjonssikkerheten ytterligere ved å installere en større 

elektrisk kokegryte. Ved bortfall av elektrokjel vil elektrisk kokekar sørge for at produksjonen 

kan videreføres, men med redusert volum. Ved bortfall av elektrokjel vil Ringerikskjøkken 

måtte tilpasse menyen, for å redusere koke/stekebehovet. 

En installasjon av elektrisk kokekar bør gjennomføres før kjelen skiftes ut, slik at produksjonen 

til en viss grad kan opprettholdes under arbeidene. Kort vurdering fra Norconsult om 

prosuksjonssikkerhet følger som vedlegg til saken. 

 

Dagens oljekjel kan erstattes av mer miljøvennlig alternativ, basert på flis eller pellets, men 

denne løsningen er ikke ønskelig fra virksomheten. 

Enova støtter ikke konvertering til elektrokjel, men gir tilskudd på opp til 45% av 

merkostnaden for konvertering til miljøvennlig alternativ eller maksimalt kr 1700 kr/KW for 

konvertering til fyrkjeler med flis, briketter eller pellets. Det er en forutsetning fra Enova om at 

søknad om økonomisk støtte til konvertering av oljekjeler til miljøvennlig alternativ, skal være 

sendt inn før beslutning om gjennomføring foreligger. Søknad om støtte til konvertering til 

miljøvennlig alternativ ble sendt inn 8.september 2017. Dette for å gjøre det mulig å velge et 

miljøvennlig alternativ til kjele, med støtte fra Enova. Søknaden om støtte fra Enova trekkes, 

dersom det vedtas å skifte ut oljekjelen med elektrokjel. 

Et miljøvennlig alternativ til elektrokjel er ikke utredet, men det er antatt at kostnadene for et 

kommunalt eid flisfyringsanlegg vil bli høyere enn for en tradisjonell elektrokjel. 

 

Alternativet til å etablere et kommunalt flisfyringsanlegg er et anlegg etablert og driftet av 

ekstern samarbeidspart. Ringerike kommune vil ved en slik løsning bare betale for «ferdig 

varme». Tilsvarende energikontrakter er tidliger inngått for Austjord, Hallingby, Sokna og 

Tyristrand etter egne anbudskonkurranser. 

 

Forholdet til overordnede planer 

I Energi og klimaplan, sak 129/10, er det et hovedmål at det skal stimuleres til økt bruk av 

fornybare energikilder (spesielt bioenergi) og energibærere i Ringerike generelt. Oljefyring skal 

fases ut.  

 

Regjeringen har sendt forslag om forbud mot fossil oljefyring fra 1. januar 2020 på høring.  

Bakgrunnen for forslaget er klimaforliket fra 2012 hvor Stortinget ba regjeringen om å innføre 

forbud mot fyring med fossil olje. Vedtak i saken foreligger ikke pr. dags dato, men det antas 

at forbudet vil bli vedtatt. 

 

 

 

 

 

Økonomiske forhold 



- 

Rapport fra Norconsult konkluderer med et kostnadsestimat på kr 4 678 711,- inkludert 

merverdiavgift for å konvertere oljekjel til elektrokjel. Inkludert i kostnadsestimatet er en 

usikkerhetsramme på 25 %. 

 

For å forbedre produksjonssikkerheten ytterligere planlegges det å skifte ut en eksisterene 50 

ltr kokegryte med en større gryte. Behovet må kartlegges nærmere.  

 Nettpriser fra en leverandør av kokegryter til produksjonskjøkken, viser at en 300 ltr 

kokegryte koster i underkant av kr 700.000,- eksklusive merverdiavgift. I tillegg vil 

følgearbeider montasjearbeider, elektro, og VVS-arbeider etc. komme i tillegg. Et alternativ til 

økt produksjonssikkerhet er bruk av to elektrokjeler, i stedet for en.  

Anslått totalkostnad for økt produksjonssikkerhet på kr 2,3 millioner, men det er høy grad av 

usikkerhet rundt dette. 

 
Et miljøvennlig alternativ forventes å medføre behov for en høyere økonomisk avsetning, men 

alternativet er ikke utredet.  Merkostnadene med dette er ikke kjent, men må ses i sammenheng 

med eventuell støtte fra Enova. 

 
Behov for informasjon og høringer 

  

 

Alternative løsninger 

1. Alternativ vedtak 1 

a. Ringerike kommune lyser ut en egen anbudskonkurranse for å etablere et ny 

miljøvennlig alternativ til kjel.  

b. For å forbedre produksjonssikkerheten ytterligere installeres et større elektrisk 

kokekar i tillegg til etablering av ny kjel. 

c. Finansieringen til prosjektet, totalt kr 7 millioner kroner, innarbeides i 

handlingsprogrammet for 2018. 

2. Alterntivt vedtak 2 

a. Ringerike kommune lyser ut en egen anbudskonkurranse for kjøp av ferdig 

varme til matproduksjonen, der eksterne tar ansvaret for drift og investering av 

kjele for dampproduksjonen. 

b. For å forebedre produksjonssikkerheten ytterligere installeres et større elektrisk 

kokekar i tillegg til etablering av ny kjel.  

c. Finansieringen for tiltak til å øke produksjonssikkerheten ytterligere, anslagsvis 

kr 2,3 millioner kroner, innarbeides i handlingsprogrammet for 2018. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

 

 



- 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer det som svært viktig at Ringerikskjøkkenet som produserer mat for 

institusjoner, omsorgsboliger og eksterne har en driftssikker produksjonslinje.  

Rådmannen vurderer det derfor som nødvendig å gjennomføre utskiftning av oljekjelen og 

tiltak for forbedre produksjonssikkerheten nå. 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.09.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Cornelis Cliteur 

 

saksbehandler: Roger Sørslett 
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Sammendrag

Ringerikskjøkken er et kommunalt storkjøkken som la ger varm mat til kommunale institusjoner og
private personer. Damp brukes til oppvarming av gry ter og kokekar, samt rengjøring av utstyr.

Det er installert en oljefyrt dampkjel på Ringeriks kjøkken. Denne tripper daglig og gjør f.eks.
langtidskoking av mat utover ordinær arbeidstid van skelig. I tillegg må kjøkken personalet stadig vekk
sjekke manometre på damptilførsel for å sikre konti nuerlig matlaging.

Ringerikskjøkken ønsker derfor at eksisterende damp kjel, produsert i 1994 og kjøpt brukt og installert i
fyrrommet i 2010/201 1, erstattes med en elektrokjel . Dette er også en del av kommunens plan om
utfasing av fossilt brensel. At eksisterende kjel erstattes med bioolje fyrt kjel er ikke et alternat iv
Ringerikskjøkken ønsker.

I tillegg er gulvet i fyrrommet hvor kjelen står sl itt og oppsprukket og det er registrert vannlekkasj e ned
i etasjen under hvor kjøkkenet er plassert.

Norconsult AS har blitt bedt av Teknisk forvaltning Ringerike kommune om å lage en enkel utredning
som beskriver arbeidsomfang, tidsplan og kalkyle fo r å erstatte eksisterende kjel med en elektrokjel o g
i tillegg utbedre gulvet i fyrrommet.

Ringerikskjøkken har 3 forbrukere av damp som er ko kekar, kokegryte og roterende hurtigkjøler. De
har et totalt oppgitt dimensjonerende forbruk på ca . 600 kg damp pr. time. Den nye kjelen er planlagt
med ca. 20% ekstra kapasitet og vil kunne levere ca . 725 kg damp pr. time ved 10 bar(o)
leveringstrykk og da ha en elektrisk tilførsel på 5 00 kW gitt 98% kjelvirkningsgrad.

Oppgraderingen av fyrrommet på Ringerikskjøkken omf atter i hovedsak:

• Fjerning av eksisterende dampkjel, røykgassrør og fødevannssystem
• Utbedre gulv i fyrrommet
• Installere ny elektrokjel og nytt fødevannsystem
• Tilpasse eksisterende røranlegg til ny kjel og nyt t fødevannsystem
• Ny el. kabel fra lavspent hovedtavle til kontaktor -/betjeningsskap for ny kjel og fordeling

internt til nye pumper etc. i fyrrommet.

I tillegg må eksisterende inntakstrafo i bygget med kapasitet 630 kVA erstattes med en større trafo
med foreslått kapasitet 800 kVA.

Totalt samtidig elektrisk effektbehov på bygget vil kunne være 940 kW som er høyere enn ny trafo
kapasitet. Dette medfører at det installeres last r egulator i hovedtavle som begrenser eksisterende el
kjeles pådrag i de perioder det er nødvendig.

I perioden med installasjonsarbeider i fyrrommet bl ir damp ikke tilgjengelig.

Total estimert kostnad for installasjon og idriftse ttelse av nytt kjelanlegg er : kr. 4.679.000,-

Tid fra prosjektstart til start installasjonsarbeid er i fyrrom er : 20 uker

Tid for installasjonsarbeider (stopp av mat produks jonen) er : 10 uker

Total tid for prosjektgjennomføring er : 30 uk er
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Formål med rapporten
Ringerikskjøkken benytter damp til matlagingen. Den oljefyrte kjelen som leverer damp, har dårlig
driftsregularitet noe som medfører at langtidskokin g av mat utenom ordinær arbeidstid er utfordrende.

Ringerikskjøkken ønsker å erstatte eksisterende kje l som er fabrikkert i 1994 og kjøpt brukt og
installert i 2010/2011, med en elektrokjel. De ønsk er f.eks. ikke kjel fyrt med bio-olje som de mener
krever mer vedlikehold og oppfølging.

Denne rapporten beskriver nødvendige modifikasjoner , med tilhørende kostnader og tidsplaner, som
anbefales utført, i forbindelse med anskaffelse og installasjon av ny elektrokjel for dampproduksjon i
fyrrommet på Ringerikskjøkken.

Formålet med rapporten er at Ringerike Kommune ved Teknisk Forvaltning presenterer et
beslutningsgrunnlag for rådmann og kommunestyre sli k at de kan ta en investeringsbeslutning for
nødvendig oppgradering av fyrrommet på Ringerikskjø kken.
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Dagens driftssituasjon
Ringerikskjøkken med tilhørende fyrrom og damp prod uksjon ble satt i drift i 2003.

Personellet på Ringerikskjøkken jobber vanlig 5 dag ers uke mandag til fredag fra 08.00 til 16.00.

Kjelen startes mandag og stoppes tidlig fredag og s kal ha damp tilgjengelig for kjøkkenutstyret i hele
denne perioden. Ved oppstart mandag morgen må trykk et bygges opp i rørsystem, tar ca. 30 minutter.

Fyrrommet var opprinnelig utstyrt med en dampkjel f ra Loos med kapasitet 1250 kg damp/time ved 10
bar(o) trykk. Kjelen havarerte i 2010/2011 (ingen a v personalet vet helt sikker hvilket år). Kjelen bl e
erstattet med en brukt Kvikk 600 kjel produsert i 1 994 av Peder Halvorsen. Denne har en kapasitet på
600 kg/t damp v/ 10 bar (400 kW). Kjelen har en We ishaupt Monarch to-trinns brenner, type L3Z-A
med påstemplet maks kapasitet 70 kg/t (836 kWinnfyrt). Reguleringsområdet for brenneren er 25 – 100
% av maks kapasitet.

Kapasitet på eksisterende kjel er helt i grenseland i forhold til akkumulert dimensjonerende kapasitet
på dampkrevende utstyr i kjøkkenet. Tilhørende bren ner er overdimensjonert og vil med
dimensjonerende dampbehov operere i nedre lastområd e (25-50 %) i tillegg til mye start/stopp. Figur
under viser effektdekning for kjel basert på regule ringsområde for brenner (grønt område) gitt en
antatt forbruksprofil. I over 4000 av årets timer (blått område) må kjelen regulere med start/stopp.
Dette vil resultere i dårlig driftsøkonomi og mulig sotdannelse i kjel.

Dagens oljefyrte kjel tripper daglig og kjel må res tartes manuelt. Kokkene sjekker derfor stadig vekk
manometere på damptilførsel. Dette gjør langtidskok ing utover normal arbeidstid utfordrende da man
ikke har tiltro til kjelens tilgjengelighet. Spirax Sarco har tidligere vært på en rask befaring for å se på
problemet. De vurderte mulig årsak for tripping å v ære at nivåmåler/flottør ikke kommuniserer godt
nok (beveger seg tregt opp og ned) med automatikk s ystemet mht. høyt/lavt vann nivå i kjel. Det kan
igjen være forårsaket av tilsmussede elektroder, so m en av flere mulige årsaker.

Ringerikskjøkken har avtale med lokalt rørleggerfir ma i forhold til ett- og femårskontroller. Vi har ikke
fått tilgang til noen servicerapporter for eksister ende kjel.
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Designgrunnlag

Normal drift

Følgende kjøkken utstyr blir tilført damp fra dampk jelen:

Kokegryte

Denne startes opp om morgenen (07.30-08.00) med å s terilisere kokegryta. Deretter utfører man 2
kokinger per dag (eks. lapskaus og suppe med mengde avhengig av bestilling og logistikk). Det er
sterilisering mellom koking. Damp brukes til oppvar ming av gryta enten for matlaging eller for
oppvarming av vann for sterilisering. Det ble opply st under befaring at det kun er indirekte oppvarmin g
av kokegryte som benyttes, dvs. 100 % kondensatretu r.

Gryta er også konstruert for direkte dampinjeksjon i maten som produseres, men dette vil aldri bli
benyttet ihht. personalet på Ringerikskjøkken.

Kokekar

Dette startes kl. 0800 og man koker kjøtt fra 4 til 15 timer, avhengig av type. Først legges kjøtt in n, så
fylles karet med vann. Det er maksimalt 250 kg kjøt t per koking. Indirekte oppvarming, dvs. 100%
kondensatretur.

Kjøletrommel

Damp brukes til sterilisering. Dette ønskes utført etter arbeidstid pga. høyt støynivå. Damp tilføres
direkte gjennom dyser, dvs. ingen kondensatretur.

Dampbehov

Basert på tilgjengelig informasjon er følgende maks imale dampbehov og damptrykk identifisert:

• Gryte : ~ 352 kg damp/time (7 bar(a)) (varme opp vann til 100 oC på 15 min)
• Kokekar : ~ 150 kg damp/time (4 bar(a)) (oppvarmin g av mat i vannbad)
• Kjøletrommel : ~ 100 kg damp/time (4 bar(a)) (oppv arming av vaskevann)

Dampbehovet antas å kunne variere fra 0 – tre forbr ukere, med maksimalt dampbehov som beskrevet
over. Det er mest sannsynlig at kun gryte og kokeka r benyttes samtidig. 100% kondensatretur fra
gryte og kokekar, ingen kondensatretur fra kjøletro mmel.

Variasjon i dampbehov er

• Gryte (damp til kjelmantel rundt gryten) : 0 - 352 kg damp/time
• Kokekar : 0 - 150 kg damp/time
• Kjøletrommel : 0 eller 100 kg damp pr time.
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Kjøkkenets dampforbruk vil dermed variere fra 0 – 6 02 kg damp pr. time i perioden mandag morgen til
fredag formiddag med tilsvarende krav til kjelens d riftsområde. Vi har antatt at dampbehov vil ligge på
20% av maks kapasitet under kokeprosessen. Dette e r kun en antagelse og er ikke verifisert av
utstyrsleverandør.

En antatt driftsprofil for dampbehov over ei uke er vist i figuren under. Profilen er basert på
dimensjonerende behov for utstyr og samtaler med an satte på kjøkkenet ift. hvordan utstyret kjøres.

Figuren viser samtidig drift av kokekar og kokegryt e om morgenen, sterilisering av kokegryte midt på
dagen og sterilisering av kjøletrommel om ettermidd agen. Grunnlasten utgjør koking av kjøtt i
kokekaret, koketid vil avhenge av type kjøtt.

Påfølgende produsert effekt fra kjel er illustrert i figur under. Her er forutsatt ingen kondensatret ur fra
kjøletrommel og at all annen kondensatretur flashes av før eller i matevannstank.
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Effektprofilen er vist som en varighetskurve over å rets timer i figuren under. Det er antatt at kjøkk enet
er i full drift utenom tre uker om sommeren.

Varighetsdiagrammet viser at det er knappe 200 drif tstimer i året med fullt effektbehov. Nedre
effektbehov vil ligge på ca 20 kW, hvor vi har anta tt 20% av maksimalt effektbehov for respektivt utst yr
under selve kokeprosessen. Varighet på nedre effek tbehov vil avhenge av koketid på kokekaret, men
er i figuren vist til ca 3400 timer i året. I 4000 av årets timer er det ingen dampbehov.
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Dimensjonering av ny dampkjel
Det skal ikke tas høyde for fremtidig økning i prod uksjonen fra kjøkkenet ved dimensjonering av ny
kjel.

Ny kjel kan dimensjoneres basert på forskjellige fo rutsetninger;

• Akkumulert dimensjonerende behov for alt dampkreve nde utstyr (602 kg/t damp).
• Sterilisering av kjøletrommel vil ikke kjøres samt idig med sterilisering av kokegryte og

oppvarming av kokekar (502 kg/t damp).
• Ikke noe av utstyret kjøres på full effekt samtidi g, dvs. maks effektbehov vil bli under samtidig

sterilisering av kokegryte og drift av kokekar (382 kg/t damp).

Vi vil anbefale at kjel dimensjoneres iht. første k ulepunkt, da dette ikke vil medføre begrensninger i
produksjonen.

Kapasitet på ny kjel bør ligge på minimum 725 kg/t damp eller 490 kW v/ 10 bar(o) damp og tilført
matevann på 100 oC. Da har vi lagt inn en sikkerhet på 20 % i forho ld til akkumulert dimensjonerende
kapasitet på dampforbrukende utstyr.

For en elementkjel vil dette si ca. 500 kW tilført effekt, gitt en gjennomsnittlig momentanvirkningsgr ad
på 98 % over lastområdet.

En elementkjel har god regulering og vil normalt ku nne regulere ned mot ca 10 % av maks
effektbehov. Sett opp mot varighetsdiagrammet vil dette tilsi en relativt god effektdekning innfor
reguleringsområdet, men med noe start/stopp, se fig ur under.



Oppdragsnr.: 5172142 Dokumentnr.: RIen-E01 Versjon: B02
Oppgradere fyrrom og dampleveranse til Ringerikskjø kken | Forprosjekt

12

Elektrisk effektbehov

Dagens elektriske anlegg

Dagens elektriske anlegg har to hovedfordelinger i lavspent hovedtavle med hver sin forbruksmåler:

• 300 kW el. kjel tilkoplet byggets varmeanlegg
• Alle andre forbrukere som inkluderer kjølekompress orer, ventilasjonsaggregat, pumper,

belysning, kontorutstyr, etc.

Hver hovedfordeling er 415V/630A.

Effekt laster – dagens anlegg

Ringeriks-Kraft Nett har informert om følgende avle ste maksimale belastninger i perioden 2014-2017:

• 300 kW el.kjel : 168 kW (Januar 2016)
• Andre forbrukere : 164 kW (Juni 2014)
• Maksimal samtidig belastning for trafo : 260 kW ( Februar 2016)

Andre forbrukere har størst belastning om sommeren når det er varmt ute og størst kjølebehov, mens
kurs med elkjel har størst belastning i fyringsseso ngen om vinteren. Vi har fått oppgitt at maksimal
effekt for andre forbrukere er ca. 140 kW i fyrings sesongen.

I dag er det installert en trafo med overføringskap asitet 630 kVA og og Ringeriks-Kraft Nett har
presentert følgende estimat:

• Dagens trafo 630 kVA – 260 kW= 370 restkapasitet,

hvor vi forstår at de har antatt 1:1 forhold mellom kVA og kW.

Dimensjonerende effekt med installasjon av el. kje l for damp produksjon

Ny el. kjel for dampproduksjon vil ha et maksimalt effektforbruk på 500 kW.

Ringeriks-Kraft Nett og Teknisk forvaltning Ringeri ke kommune anbefaler at man benytter 260 kW
som samtidig akkumulert dimensjonerende effekt, for 300 kW el. kjel og andre forbrukere.

Dimensjonerende last blir dermed 760kW.

Kraft tilførsel

Ekstern kraft tilførsel til Ringerikskjøkken er via en 22kV/0,415kV transformator med overførings-
kapasitet 630 kVA.

Transformatoren er koplet til byggets lavspent hove dtavle via en skinneplate med kapasitet 1200 A.
Denne skinneplaten kan gi en maksimal overføringsef fekt på ca. 830 kVA til byggets forbrukere.

Ringeriks-Kraft Nett foreslår å erstatte eksisteren de trafo med en 800 kVA trafo som utnytter 1113 A
av skinnepakkens totale kapasitet.
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Det kan i neste fase vurderes om en 1000 kVA trafo som utnytter 1200 A i skinne-pakken og gir
maksimalt 860 kVA bør installeres. Vi har blitt inf ormert om at Ringeriks-Kraft Nett ønsker at det
installeres 800 kVA trafo og ikke 1000 kVA trafo so m kan gi ca. 860 kVA overførings-effekt, pga.
større tap i trafo.

Effekt regulering av eksisterende 300 kW el.kjel

Total teoretisk samtidig maksimal effekt i fyringss esongen kan oppsummeres til:

• Damp produksjon fra ny el. kjel : 500 kW
• 300 kW el. kjel for oppvarming av bygger : 300 kW
• Andre forbruker : 140 kW
• Total samtidig effekt belastning i fyringssesongen : 940 kW

Denne estimerte effekten overstiger trafo- og skinn epakke kapasitet. Vi foreslår derfor, ihht. Ringeri ke
kommune Teknisk forvaltnings ønske, å installere en effekt regulator i hovedtavlen. Ved høyt samtidig
forbruk begrenser effekt regulatoren uttaket til 30 0 kW el. kjel, slik at denne kjelen i eventuelt kor te
perioder ikke får tilført mer effekt enn tilgjengel ig (ca. 150 kW) når ny dampkjel og andre forbrukere får
tilført nødvendig effekt for normal produksjon.
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Forslag til modifikasjoner i fyrrom

Dampkjel inkl. matevannsystem

Dampkjel

Det installeres ny elementkjel for dampproduksjon m ed minimum kapasitet 725 kg damp/time ved 10
bar(o) leveringstrykk. Forslåtte elementkjel vil h a et tilført effektbehov på ca. 500 kW med oppgitte
kapasiteter.

Matevannsystem

Det installeres nytt matevannsystem med matevannsta nk, matevannspumpe og kjemikalidoserings-
system tilpasset vannkvalitet på vann inn til Ringe rikskjøkken og elementkjelens krav til vannkvalitet .

Ferskvann fra kommunalt nett tilføres for å erstatt e avdampning, kondensat drenering og damp for
bruk for vask av roterende kjøler.

Rørarbeider

Tilslutninger av rørsystemer må tilpasses nytt inst allert utstyr og omfatter bl.a.:

• Eksisterende damprør ut fra kjelen.
• Eksisterende matevann-/kondensat rør mellom ny mat evannstank/pumpe og kjel.
• Eksisterende kondensat retur rør fra kjøkken inn p å ny matevannstank.
• Eksisterende rør mellom dampkjel og matevannstank for oppvarming/temperaturvedlikehold

av matevann.
• Eksisterende rør fra sikkerhetsventiler på kjel og ut igjennom yttervegg i fyrrom.

Elektro

Eksisterende kabel mellom lavspent hovedtavle og fy rrommet fjernes .

Eksisterende kabler fra oljekjelens automatikk skap til utstyr og instrumentering fjernes.

Det blir lagt ny kabel mellom lavspent hovedtavle o g kontaktor-/betjeningsskap for ny elementkjel i
fyrrommet.

Det blir lagt nye kabler internt i fyrrommet fra ko ntaktor-/betjeningsskap til utstyr og instrumenteri ng
etc.
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Automasjon

Det blir installert ny automatikk for regulering, s tyring og overvåking av elementkjel og
matevannsystem med kjemikaliedosering inkludert kab ling av alle signaler i fyrrommet.

Automatikken kommer i et eget kontaktor-/betjenings skap som er en del av leveransen for
dampkjelen.

Et system for varsling på SMS til kjøkkenpersonalet ved utfall av kjel skal inkluderes.

Gulv i fyrrom

Opplysninger fra Ringerikskjøkken og Teknisk Forva ltning Ringerike kommune

Gulvbelegg i fyrrommet er skadet, og en periode med dårlig vedlikehold har ført til mye saltsøl.
Langvarige lekk gulvbelegg har ført salter ned i be tongen, og disse saltene kommer opp igjen. Det er
motfall mot sluk og vann samler seg på gulvet.

Observasjoner ved befaring 29-04-2017

Sveiseskjøter i gulvbelegg er sprukket og gulvbeleg g synes påvirket av varme og kontraksjonskrefter.
Det er standard gulvbelegg 1,5 mm (2 mm?) med oppbr ett langs vegger. Terskel ved dør er av stål og
ca. 2 cm. Det er videre dårlig fall mot sluk. Det e r observert mye saltavleiringer i området rundt og
under elektrokjele.
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Forslag til rehabiliteringsarbeidet

Gulvflaten i teknisk rom deles i fire soner.
Sone 1 omfatter området under beredere

Sone 2 omfatter området under El kjelle

Sone 3 omfatter området rett innenfor dør

Sone 4 omfatter øvrig gulvflate

Avgrensningen mellom soner kan gjøres enkelt ved å
helklebe tre- eller metallekter mot eksisterende
gulvbelegg.

Sonene bør være så små at de ikke stikker utenfor r ørkoblinger på tilknyttet utstyr,
men samtidig så store at det ikke blir problematisk å legge nytt belegg. Lektene må
være så høye at nytt gulvbelegg kan ha minst fem ce ntimeter oppkant.

I sone 1 -3 kan det vurderes om det skal etableres f uktføler. Innenfor sone 1 og 2 er
det ikke planlagt utbedringer. I sone 3 må det etab leres en utjevning fra gulv i sone 4
ned mot terskel ved dør. Det etableres jevnt fall

I Sone 4 fjernes gammelt gulvbelegg og eksisterende betong etasjeskille renses og
skrapes. Gulvet primes og måles for fukt. Deretter støpes sokler for det nye utstyret i
denne sonen.

Etter at sokler er støpt, så kan det etableres fall
på gulv ved hjelp av gulvavrettingsmasse. Det må
sikres at fallet er ca. 1 :1 00 på ferdig overflate m ot
sluket i senter av rommet. Dersom det er behov
for å skifte sluk eller fore opp sluket må dette
gjøres før gulvet har fått sitt nye fall. Dette gje lder
også for det andre sluket i rommet. Sluk nr. 2 kan

ha lokalt fall eller ligge i fallinjen da dette er ment å ta vann fra avløpsrør og ikke søl på
gulv.

Det kan legges et nytt gulvbelegg av PVC beregnet f or gangtrafikk som for en korridor
i sone 4. Dette gir et gulvbelegg det kan være muli g å arbeide videre med når utstyr
skal skiftes i sone 1 og 2.
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Fjerning av eksisterende kjel, røykgassrør og skor stein.

Fjerning av eksisterende kjel

Eksisterende kjel fjernes gjennom ytterdør i kjølem askin/aggregatrom eller igjennom
inntaksrist/kammer for byggets ventilasjonsanlegg ( gipsplatevegg fjernes temporært) og løftes ut fra
byggets andre etasje ved hjelp av stor truck.

Kjelen kan enten sendes til avfallsbehandling/gjenv inning eller bli gjenbrukt av leverandør av ny kjel .

Fjerning av eksisterende matevanns- og kjemikalied oserings system

Eksisterende matevanns- og kjemikalidoseringsysteme r fjernes

Fjerning av røykgassrør og skorstein

Røykgassrøret inne i fyrrommet fjernes.

Hvorvidt skorstein fjernes med tilhørende arbeider på taket, eller kun kappes og påmonteres en hatt
blir bestemt i neste fase av prosjektet.

Modifikasjon av tak ved fjerning av skorstein

Dersom hele skorsteinen fjernes må taket tettes der skorstein går igjennom taket.

Inntransport av nytt utstyr

Fyrrommet er plassert i byggets andre etasje. Det m å brukes stor truck for å løfte ny kjel inn gjennom
åpning i andre etasje for videre transport inne i b ygget til fyrrommet. Transport av kjel vil skje til fyrrom
via en stor gang fra rommet hvor kjøle- kompressore r/aggregater og byggets ventilasjonsaggregat er
plassert.

Følgende åpninger må passeres ved ut- / inntranspor t av gammel/ny kjel:

• Dør mellom fyrrom og gang : (b x h) = 1 49 x 20 2 cm
• Dør mellom gang og kjølemaskin/aggregat rom : (b x h) = 1 65 x 202 cm
• Bredde mellom kjøleaggregat og tank i kjølemaskin rom : (b x h) = 1 22 x - cm*
• Ytterdør fra kjølemaskin/aggregat rom : (b x h) = 1 32 x 202 cm**

o  Er bredden for liten* fjernes en tank midlertidig for transport av kjel.
o  Er bredden for liten** (etter at dører er tatt av) fjernes gipsvegg og ventilasjon-

inntaksrist og kjel transporteres inn/ut igjennom v entilasjon -inntakskammeret.
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Oppgradering av trafo og hovedtavle
Transformatoren er plassert i et eget rom med tilga ng via en ekstern dør fra utsiden.

Byggets lavspent hovedtavle er plassert i et rom ve d siden av trafo rommet.

Trafo og hovedtavle er koplet sammen via en skinnep akke som går igjennom vegg, mellom trafo rom
og rom hvor hovedtavle er plassert.

Inntakskabel til trafo til Ringerikskjøkken

Det er en 11kV tilførselskabel til trafo. Denne til førselskabelen har stor nok kapasitet for trafo
kapasitets oppgradering fra 630kVA til 800 kVA.

Oppgradering av transformator

Eksisterende 22kV/0,415kV trafo med overføringskapa sitet 630 kVA erstattes med en 22kV/0,415kV
trafo med overføringskapasitet 800 kVA. Dette foreg år ved at eksisterende trafo byttes med en trafo
Ringeriks-Kraft nett eller leverandør har på lager. Trafo vil bli frakoblet på kveld /natt pga. spenni ngsfri
tilførselskabel.

Skinnepakke mellom trafo og lavspent hovedtavle

Skinnepakken tåler 1200 A ihht. informasjon fra Rin geriks-Kraft Nett og gir da en maksimal
overføringseffekt på ca. 860 kVA. I dag utnyttes 87 6 A.

Ved å installere en 800 kVA trafo utnyttes 1113 A i hht. informasjon fra Ringeriks-Kraft Nett.

Det gjøres ingen endringer av skinnepakken.

Oppgradering av lavspent hovedtavle

Hovedtavlen må oppgraderes med et nytt kabinett med måler etc. for den nye elementkjelen.
Kabinettet plassere ved siden av kabinett for eksis terende hovedtavle.

I tillegg må eksisterende tavle oppgraderes for til kopling til det nye kabinettet og det må installere s last
regulator for eksisterende 300 kW el. kjel for å si kre at trafo og skinneplate ikke overbelastes.

Innfasing av damp/vann varmeveksler

På systemtegningene for byggets varmeanlegg er det vist en varmeveksler mellom dampkretsen og
varmeanlegget. Vi har fått oppgitt at denne veksler en ikke er i bruk.

Vi foreslår at man vurderer å benytte/installere da mp/varmtvann varmeveksler med nødvendig
regulering som sikrer nok damp til utstyret på kjøk kenet. Eksisterende 300 kW el. kjel vil da kun være i
drift når dampkjelen er stoppet. Denne løsningen fo rutsetter dagens driftsprofil.
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Fjerning av oljetank
Oljetanken for eksisterende oljekjel er nedgravd og plassering er uklar, men den antas plassert i
bakken i ved siden av bygget. Stuss for fylling av tank og tanklufting er ved vegg ved siden av dør ti l
trafo.

Tankens som er en glassfibertank, har et lagringsvo lum på 12000 liter. Tanken skal fjernes og
nødvendige arbeider blir da:

- Grave ned til og rundt tank slik at den kan løfte s opp av hullet.
- Tømming av oljerest.
- Fjerne påfylling- og lufterør
- Rengjøring/avgassing av tank.
- Fjerne tank og transportere den til godkjent depo ni for destruering.
- Fylle igjen gravehull med oppgravde og tilførte m asser.
- Asfaltere berørt areal.

Har det vært eventuell lekkasje fra tank og ut i gr unnen må eventuell forurenset jord deponeres som
forurenset masse.



Oppdragsnr.: 5172142 Dokumentnr.: RIen-E01 Versjon: B02
Oppgradere fyrrom og dampleveranse til Ringerikskjø kken | Forprosjekt

20

Kontraheringsstrategi og entrepriseinndeling
Det antas at Ringerike kommune, basert på sine ansk affelsesprosesser og rammeavtaler, etablerer
endelig kontraktstrategi.
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Fremdrift

Hovedplan

Hovedaktivitetene som i sekvens gir total gjennomfø ringstid fra oppstart av gjennomføringsprosjektet
til ny dampkjel er idriftsatt er:

• Etablere tekniske beskrivelser, kravspesifikasjone r og anbudsdokumentasjon 4 uker
• Leverandører utarbeider tilbud inkludert befaring 4 uker
• Tilbudsevaluering og kontraktstildeling 2 u ker
• Anskaffelse av ny dampkjel og annet mekanisk utsty r 1 0 uker
• Modifikasjon og oppgradering av fyrrom (inkl. opps tart og opplæring) 1 0 uker
• Total gjennomføringstid 30 uker

Anskaffelse av transformator og ny seksjon til hove dtavle skjer i parallell med anskaffelse av dampkje l
m.m.

Detaljplan – modifikasjonsarbeider i fyrrommet

Modifikasjonsarbeidene i fyrrommet utføres i sekven s som er:

• Fjerne kabler (el. og instrumentering) og eventuel le kabelbroer 2 dager
• Fjerne kjel-utstyr og nødvendige deler av røranleg get og røkgassrør 8 dager
• Oppgradere fyrromsgulv, støpe fundamenter, herding 1 2 dager
• Installere kjel-utstyr og tilpasse røranlegget til kjel-utstyret 1 7 dager
• Nye kabelbroer og trekke kabler til utstyr og inst rumentering 8 dager
• Trykktest, funksjonstest, opplæring og overtakelse 3 dager
• Total gjennomføringstid for modifikasjon av fyrromm et 50 dager

Antall dager som er et overslag basert på diskusjon er med rørlegger og elektriker etc., er
arbeidsdager (5 dager pr. uke). I parallell med mod ifikasjonsarbeidene i fyrrommet utføres skifte av
trafo, oppgradering av lavspent hovedtavle og fjern ing av nedgravd oljetank.

Produksjonsforstyrrelser for Ringerikskjøkken ved modifikasjon av
fyrrommet

I perioden hvor modifikasjonsarbeidene i fyrrommet pågår blir det ikke mulig å benytte utstyret som
benytter damp produsert fra dampkjelen.

I en periode ved innfasing av ny trafo vil all strø mtilførsel til Ringerikskjøkken være frakoblet.

I forbindelse med ombygging av hovedtavle vil all s trømtilførsel være frakoblet i ca. 2 dager. Dvs.
ingen strøm til kjølekompressorer og alt annet utst yr.
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Kostn ader

Investering

Total kostnad og kostnad for hovedaktiviteter er op psummert i tabellen under og dekker alle kostnader
fra oppstart av gjennomføringsprosjekt til idriftse ttelse og opplæring av personell er gjennomført.

Budsjett priser og leveringstid er innhentet fra ut styrsleverandør, elektro installatør, rørlegger og
spesialist på våtroms-gulv/bygningsfysikk basert en kel utstyrsspesifikasjon og befaring på
Ringerikskjøkken.

Prisnivå: April 2017 Kroner

Prosjektdata:

1 Felleskostnader 40 000

2 Bygning

2.1 Fyrromsgulv 99 000

2.2 Gjennomføringer for el. kabel til fyrrom 10 000

3 VVS

3.1 Anskaffelse ny kjel og matevannsanlegg med kjemi kaliedosering 773 000

3.2 Fjerne eksisternde / installere nytt: oljekjel, matevannssystem, rør (og røkgass-rør) 561 500

4 og 5 Elkraft og Tele og Automasjon

4.1 Oppgradering av lavspent hovedtavle 225 000

4.2 Kabling fra lavspent hovedtavle og inn i og inte rnt i fyrrom (og nødvendig kabel fjerning) 387 000

4.3 Skifte 630 kVA trafo til 800 kVA trafo 36 000

4.4 Demontere 630 kVA og installere 800 kVA trafo 101 000

6 Andre installasjoner

HUSKOSTNAD (1-6) - basiskostnad 2 232 500

7 Utendørs

7.1 Fjerne nedgravd 12000 liter oljetank 163 000

ENTREPRISEKOSTNAD (1-7) - basiskostnad 2 395 500

8 Generelle kostnader

8.1 Prosjektering, spesifikasjon, anbudsgrunnlag 10 % 239 550

8.2 Administrasjon, kontrahering, oppfølging 15 % 359 325

BYGGEKOSTNADER (1-8) 2 994 375

9 Spesielle kostnader

9.1 Mva. 25 % 748 594

PROSJEKTKOSTNAD - basiskostnad 3 742 969

Forventningstillegg / Margin 25 % 935 742

FORVENTNINGSVERDI / KOSTNADSRAMME 4 678 711
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Drift (dagens vs. fremtidens)

Totale driftskostnader for Ringerikskjøkken blir ik ke beskrevet i dette forprosjektet, men vi har sett litt
på forskjeller i brenselkostnader og antatte endrin ger i andre driftsutgifter mellom dagens situasjon og
fremtidens.

Kostnader fyringsolje : 2015-15665 L/ kr. 115 272 e ks. mva. gir 9,19 NOK/l (inkl. mva.)

: 2016-20477 L. kr. 132 016 eks. mva. gir 8,07 NOK /l inkl. mva.)

GCV = 36.000 MJ/m3 = 36 MJ/liter

2015 : 156.638 kWh ( n = 100%) gir 0,92 NOK/kWh (inkl. mva.)

2016 : 204.770 kWh ( n = 100%) gir 0,81 NOK/kWh (inkl. mva.)

Resulterende damppris for 2016 blir 0,95 NOK/kWh, b asert på en antatt årsvirkningsgrad for
eksisterende oljekjel på 85 %. Dampmengde produser t vil være ca. 175 000 kWh, som brukes som
grunnlag for beregninger av forventet elektrisitets kostnad for ny elementkjel.

Elektrisitetskostnader for Ringerikskjøkken ved ins tallasjon av den nye dampproduserende
elementkjelen, vil bestå av to ledd, kraftpris og n ettleie. Vi har videre forutsatt at gjennomsnittli g maks
effektuttak for tre måneder i perioden november-apr il til å være 330 kW for den nye elementkjelen.

Vi kjenner ikke til hvilken kraftavtale Ringerike k ommune har, men har her basert kraftpris på
historiske data 2016, Nordpool Spot, Sone Oslo. Vi har tatt et gjennomsnitt over året uten fordeling,
da dette er el til produksjon av prosessdamp.

Nettleien består av fastbeløp, effektledd og energi ledd. Vi har forutsatt at Ringerikskjøkken har
effektmåling og betaler effektledd. Priser er hent et fra Ringeriks-Kraft Nett sin hjemmeside og er
gyldig fra 01.01.2017.

• Fastbeløp kr. 6000 per år
• Effektledd

o  < 200 kW, 420 NOK/kW
o  200 – 1000 kW, 320 NOK/kW

• Energiledd
o  Vinter, 8,5 øre/kWh
o  Sommer, 7,5 øre/kWh

Kraftprisen vil da bli 1,07 NOK/kWh, fordelt mellom kraftpris på 0,24 NOK/kWh og nettleie 0,83
NOK/kWh. Den høye nettleien skyldes høy maks effek t fordelt på få kilowattimer.

Resulterende damppris blir da 1,07 NOK/kWh.

Selv om resulterende damppris er høyere for ny elem entkjel sammenlignet med eksisterende oljekjel
basert på energibehov for 2016, er det andre drifts messige faktorer som utligner kostnadsforskjellene.
Disse er;

• Generell drift og vedlikehold, lavere kostnader fo r elementkjel sammenlignet med
eksisterende oljekjel.

• Utfall av kjel, langt mer stabil drift for ny elem entkjel sammenlignet med eksisterende oljekjel.
• Periodisk kontroller, lavere kostnader for element kjel sammenlignet med eksisterende

oljekjel.
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Bioolje som alternativ
En mindre omfattende løsning enn å installere ny el kjel er å konvertere eksisterende kjel til bioolje.
Bruker man normert bioolje, vil konvertering i prak sis ikke innebære annet enn at man skifter ut til
bioolje og bruker eksisterende utstyr. Men eksiste rende brenner er ikke optimal i forhold til hverken
kjelstørrelse eller dimensjonerende effektbehov, så vi vil anbefale utskifting av eksisterende brenner .
Kjelens kapasitet er også begrenset i forhold til d imensjonerende effektbehov, men hvis man velger å
følge dagens driftsmønster med de begrensninger det te medfører kan man beholde kjelen. I og med
at kjelen har nådd en viss alder, ca 25 år, og at d et er registrert driftsproblemer på kjelen, vil vi
anbefale at det gjennomføres en tilstandskontroll o g en nærmere kartlegging av de problemer som
foreligger.

Alternativet er å skifte ut eksisterende kjel/brenn er med en ny kjel/brenner tilpasset normert bioolje
som brensel. Man kan likevel beholde eksisterende oljetank og tilførselsystem.
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Kjølemedier benyttet på Ringerikskjøkken
Det er oppgitt at følgende kjølemedier benyttes på Ringerikskjøkken:

• Kjølerom : 404A
• Fryserom : 404A
• Hurtigkjøl : 404A
• Aircondition : 407C
• Prosesskjøling : 407C

Dette er halokarboner (HFK) bygget opp av hydrogen, fluor og karbon.

R404A har en GWP (Global Warming Potential) verdi p å 3922, mens for R407C er tilsvarende verdi
1774. ODP (Ozone Depletion Potential) er 0 for beg ge. På grunn av R404A sin høye GWP-verdi er
denne under press for utskifting.

Skjerpingen av F-gass forordingen (EU 517/2014), so m enda ikke er implementert i Norge, sier blant
annet at;

• Mellom 2015 og 2025 fases det inn grenser for maks imal GWP for gass i mange kjøleanlegg
og luftkondisjoneringssystem. Reguleringen baseres på type anlegg, bruksområde, størrelse
mv.

• Forbud mot bruk av gass med GWP >2500 for service av de fleste større kuldeanlegg (mer
enn 40 GWP-tonn fylling) fra 2020.

Kulepunkt 2 innebærer i praksis et forbud mot å bru ke ny gass for service av kuldeanlegg > 40 GWP -
tonn installert gass fra 01.01.2020. Det vil imidl ertid være tillatt å etterfylle anleggene med gjenv unnet
gass frem til 01.01.2030. For Ringerikskjøkken vil dette altså gjelde for kjølerom og fryserom, med
forbehold om at vi ikke kjenner til mengden R 404A i disse systemene.
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Forutsetninger og antakelser
Følgende antagelser ligger til grunn for beskrevet arbeidsomfang, definerte kapasiteter, tidsplaner og
estimerte kostnader:

• Det er ikke andre dampforbrukere enn kokegryte, ko kekar og kjøletrommel.
o  Kokegryte har ikke samtidig oppvarming med damp ti l mantel og direkte innsprøyting

av sterilisert damp i maten som produseres.
• Tilstanden til rørsystem for damp, kondensat, etc. er ikke vurdert mht. korrosjon og

gjenværende levetid.
• Dampsystemet leverer i dag ikke damp til byggets v armesystem, selv om dette er vist på

systemtegning for varmeanlegget.
• Oljetanken er gravd ned ved siden av og ikke under bygget.
• Skorstein beholdes i høyde 1 – 1,5 meter over tak.

o  Hatt/lokk settes på toppen av avkappet skorstein
o  Dvs. ingen tetting av taket

• Eksisterende 630 kVA trafo L122 byttes ut med en n y 800 kVA trafo uten at trafo-rom
modifikasjoner er nødvendig

• Tid beregnet for utbedring av fyrromsgulv (og derm ed prosjektets gjennomføringstid) må
verifiseres på nytt når støpemateriale for fundamen t for utstyr er valgt.

• Alle oppgitte trykk på tegninger og i dokumenter e tc. antas å være overtrykk, og ikke absolutt
trykk, dersom ikke annet er spesifisert.

• For kostnadsestimatet antas at det ikke er lekkasj e fra nedgravd tank.
• Effekt regulator benyttes for eksisterende 300 kW elementkjel som produserer varme for til

byggets vameanlegg. Dette kan begrense varmeproduks jonen ved høyt dampproduksjon.



Hei ,

Med referanse til å forbedre produksjonssikkerheten, er vår forståelse at dere er opptatt av å
kunne produsere mat utenom ordinær arbeidstid med høy driftsregularitet .
Dvs. bruk av kokekaret som benyttes for langtidskoking av mat i opptil 13 – 15 timer .

- Problemer i ordinær arbeidstid ser vi bort ifra, da vi regner med at personalet ordner
eventuelle problemer når de er tilstede.

Vi tenker derfor at produksjonssikkerheten fokuserer på matlaging utenom normal arbeidstid .

2 alternativer for å øke produksjonssikkerheten kan være .

Alternativ 1
Installere 2 elektrokjeler med kapasitet 60% og 40% i forhold til en kjel. Dette vil øke drifts
sikkerheten noe i forhold til en elektrokjel .
Vi har ikke vurder t

- om det er plass til 2 kjeler
- tilknytning til eksisterende damp rørnett
- vannbehandlingssystem
- elektrisk kabling/tilknytning til lavspent tavle inkludert oppgradering av lavspent

hoved tavle

Alternativ 2
Erstatte eksisterende elektrisk kokekar med et nytt større kokekar .

Vi har ingen arrangemen tstegning som viser hvor mye større kokekar det er plass til å
installere .

- Det må avklares når man ser hva man har av plass og hva større kokekar krever av
plass for at man fremdeles kan ha en effektiv/arbeidsvennlig produksjon med større
kokekar.

Det er også viktig å definere samtidighet, dvs.om dette nye kokekaret vil bli benyttet samtidig
med utstyret som forsynes med damp eller kun når dette utstyret ikke er i bruk mht. elektrisk
effekt uttak .

Et større elektrisk kokekar vil derfor kunn e
- Påvirke stø rrelsen på ny trafo
- kreve at man erstatter dagens elektriske kabel med en større kabel
- oppgraderer lavspent hovedtavle

Med vennlig hilse n
Tor Finså s

Sivilingeniø r
Teknisk Drift / Byggautomatiserin g
Norconsul t

Tlf. 9301952 2
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Arkivsaksnr.: 17/3174-8  Arkiv: 223 C00  

 

Sak: 130/17 

 

Saksprotokoll - Søknad om økonomisk støtte til Bassgarasjen -Ringerike kultursenter  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Ringerike kommune går i dialog med Stiftelsen Ringerike kultursenter med sikte på å finne 

løsning på de økonomiske utfordringene. Ny sak legges fram for Kommunestyret. 

 
 

Behandling i Formannskapet 24.10.2017: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag p.v.a. Ap, H og KrF: 

«Ringerike kommune går i dialog med Stiftelsen Ringerike kultursenter med sikte på å finne 

løsning på de økonomiske utfordringene. Ny sak legges fram for Kommunestyret.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Johansens (H) forslag p.v.a. Ap, H 

og KrF, ble Johansens (H) forslag enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til 

Kommunestyret. 
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Arkivsaksnr.: 17/3174-6  Arkiv: 223 C00  

 

Sak: 37/17 

 

Saksprotokoll - Søknad om økonomisk støtte til Bassgarasjen -Ringerike kultursenter  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Saken utsettes og prioriteringen av tilskudd tas ved behandling av budsjett 2018. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 11.10.2017: 

 

Trine Sandum (AP) fremmet p.v.a. AP følgende forslag: 

«Saken utsettes og prioriteringen av tilskudd tas ved behandling av budsjett 2018.» 

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Sandums (AP) forslag p.v.a AP og Rådmannens forslag ble 

Sandums (AP) forslag vedtatt mot 2 stemmer (Frp og SV) som Hovedutvalgets (HOK) 

innstilling til Formannskapet.  
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3174-4   Arkiv: 223 C00  

 

 

Søknad om økonomisk støtte til Bassgarasjen -Ringerike kultursenter 2018 

 

Forslag til vedtak: 

 

Søknad om økt årlig tilskudd til Ringerike kultursenter fra 2018 avslås. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Stiftelsen Ringerike kultursenter søker kommunene i Ringeriksregionen om et ekstra 

driftsstilskudd for å kunne drifte den nye scenen, Bassgarasjen. Det søkes totalt om kr 600 000 

i utvidet støtte. Ringerike kommunes andel av dette vil være kr 360 000. 

 

Beskrivelse av saken 

Stiftelsen Ringerike kultursenter har etablert en ny scene designet for et stående publikum.  

Scenen, som heter Bassgarasjen, er etablert med økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen 

Ringerike, og gaveforsterkningsmidler fra Kulturdepartementet. Lokalene ligger utenfor den 

delen av bygningen Hønefoss bru 3, som eies av Ringerike Kultureiendom AS, og det er 

inngått en langsiktig leieavtale med huseier. 

Bassgarasjen er ment å være et lavterskeltilbud for unge og er en scene som kan brukes både til 

øvelse og konserter. Det er derfor satt en lav leiepris på lokalene. 

 

Investeringene er dekket av gavemidler, men driften av Bassgarasjen vil koste Ringerike 

kultursenter anslagvis kr 600 000 årlig.  

Det søkes derfor kommunene i regionen om et utvidet tilskudd til Ringerike kultursenter på til 

sammen kr 600 000 for å dekke de økte driftsutgiftene. Beløpet er foreslått fordelt med kr 

360 000 til Ringerike, og kr 120 000 til hver av kommunene Hole og Jevnaker. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyret vedtok i 2015 i en sak om sletting av gjeld til Regionalt Kulturhus Ringerike 

as, (K-sak 21/15):  



- 

«Under forutsetning av likelydende vedtak i regionens kommuner, bes 

generalforsamlingen i Regionalt Kulturhus – Ringerike AS pålegge styret å 

gjennomføre en aksjeemisjon fra 1.1.2016 i tråd med føringer og forslag som ligger i 

saken.» 

Aksjeemisjonen var på kr 10 656 250, i den hensikt å sanere gjelden i selskapet. 

Ringerike kommune sin andel av summen var 6,9 millioner kroner. 

Emisjonen har gitt kostnadsreduksjon for stiftelsen Ringerike kultursenter, noe som igjen var ment 

å gi en redusert husleie til lokale kulturaktører.   

 

Økonomiske forhold /Prinsipielle avklaringer 

Stiftelsen Ringerike kultursenter mottar årlig 970 000 kr fra Ringerike kommune i 

driftstilskudd.  

I en tidligere sak om kultursenteret ble økt økonomisk bidrag til Stiftelsen Ringeike kultursenter 

problematisert ut fra EØS-reglene for offentlig støtte (K-sak 21/15). Dette utredes nå av 

advokatkontoret. 

 

Alternative forslag til vedtak 

- Ringerike kommune gir et økt årlig tilskudd på kr 360 000 til Stiftelsen Ringerike 

kultursenter.  

- Ringerike kommune gir et økt årlig tilskudd på kr 360 000 til Stiftelsen Ringerike 

kultursenter forutsatt at Hole kommune og Jevnaker kommune hver gir økt tilskudd på 

kr 120 000. 

En forutsetning for økt tilskudd er at den kan gis i tråd med reglene for offentlig støtte. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser positivt på at Ringerike kultursenter utvikler seg og utvider virksomheten for å 

nå nye målgrupper og ha et lavterskeltilbud til unge lokale kulturutøvere. Et bredt kulturtilbud 

med et regionalt kultursenter er en vesentlig faktor for en region i vekst. 

Ringerike kommune bevilger et årlig driftstilskudd på 970 000 kr og har i tillegg støttet driften 

ved at kommunene i regionen har betalt ned gjelden i eierselskapet, så driftsselskapet får lavere 

husleie. 

 

Rådmannen har ikke funnet rom for utvidet årlig støtte i forslaget til Handlingsplan for 

perioden 2018 – 2021. En forutsetning for økt tilskudd er at det er ikke er i strid med EØS-

reglene for offentlig støtte. Det er og avgjørende at Hole kommune og Jevnaker kommune gjør 

tilsvarende vedtak. Evt økt tilskudd må innarbeides i budsjettet for 2018. 

 

 

Vedlegg 

Søknad om økt årlig tilskudd til Ringerike kultursenter 

Regnskap for Stiftelsen Ringerike kultursenter 2016 

Årsrapport for Ringerike kultursenter 2016 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.10.2017 

 

 Tore Isaksen 



- 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Stiftelsen Ringerike Kultursenter

Å r s b e r e t n i n g 2 0 1 6

Virksomhetens art
S t i f t e l s e n f o r m å l e r å f r e m s k a f f e l o k a l e r o g t i l r e t t e l e g g e f o r d r i f t a v R i n g e r i k e K u l t u r s e n t e r s a m t u t l e i e a v f a s t
eiendom i Ringerike kommune.

Fortsatt drift
Å r s o p p g j ø r e t e r a v l a g t u n d e r f o r u t s e t n i n g e n o m f o r t s a t t d r i f t .

A r b e i d s m i l j ø o g p e r s o n a l e
S t i f t e l s e n h a r h a t t 2 4 a n s a t t e i r e g n s k a p s å r e t , h e r a v 1 6 m e n n o g 8 k v i n n e r - d e t t e u t g j ø r 5 å r s v e r k . S t y r e t
b e s t å r a v 1 k v i n n e o g 5 m e n n . S t i f t e l s e n h a r i k k e s a t t i v e r k t i l t a k i f o r h o l d t i l l i k e s t i l l i n g .
D e t h a r i k k e s k j e d d s k a d e r / u l y k k e r i l ø p e t a v i n n t e k t s å r e t .

M i l j ø r a p p o r t
S t i f t e l s e n s v i r k s o m h e t p å v i r k e r i k k e d e t y t r e m i l j ø .

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat

2016 2015
Driftsinntekter 6 647 580 6 300 117
Driftsresultat 19 782 292 768
Å r s r e s u l t a t 13 811 225 036

31.12.2016 31.12.2015
Balansesum 5 894 854 2 196 823
Egenkapital 487 014 473 203
Egenkapitalprosent 8,3% 21,5%

D e t h a r i k k e i n n t r u f f e t f o r h o l d e t t e r r e g n s k a p s å r e t s s l u t t s o m h a r b e t y d n i n g f o r d e t f r e m l a g t e å r s r e g n s k a p e t .

Forskning- og utviklingsprosjekter
Stiftelsen har ingen igangsatte forskning- og utviklingsprosjekter.

H ø n e f o s s , d e n 4 . m a i 2 0 1 7

Per-Arne Hanssen Tor Eid Aud Wilhelmsen
styreleder nestleder styremedlem

Werner Jacobsen O l e M a g n u s G r ø n l i Knut Erik Haugerud
styremedlem styremedlem styremedlem

Tage Hybertsen
daglig leder



Stiftelsen Ringerike Kultursenter

Resultatregnskap

Note 2016 2015

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt 4 699 748 4 099 951
Annen driftsinntekt 1 947 832 2 200 165
Sum driftsinntekter 6 647 580 6 300 117

Driftskostnader
Varekostnad 2 475 507 1 929 220
L ø n n s k o s t n a d 1 2 038 926 1 506 663
Annen driftskostnad 1 2 113 364 2 571 466
Sum driftskostnader 6 627 798 6 007 349

DRIFTSRESULTAT 19 782 292 768

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt 1 622 447
Sum finansinntekter 1 622 447

Finanskostnader
Annen rentekostnad 3 044 8 413
Sum finanskostnader 3 044 8 413

NETTO FINANSPOSTER ( 1 4 2 2 ) ( 7 9 6 6 )

O R D I N Æ R T R E S . F Ø R S K A T T E K O S T N A D 18 360 284 802

S k a t t e k o s t n a d p å o r d i n æ r t r e s u l t a t 6 4 549 59 766

O R D I N Æ R T R E S U L T A T 13 811 225 036

Å R S R E S U L T A T 13 811 225 036

O V E R F Ø R I N G E R O G D I S P O N E R I N G E R
O v e r f ø r i n g e r a n n e n e g e n k a p i t a l 13 811 225 036
S U M O V E R F Ø R I N G E R O G D I S P O N E R I N G E R 13 811 225 036

Å r s r e g n s k a p f o r S t i f t e l s e n R i n g e r i k e K u l t u r s e n t e r Organisasjonsnr. 990457158



Stiftelsen Ringerike Kultursenter

Balanse pr. 31 .1 2.201 6

Note 31.12.2016 31.12.2015

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler 2 1 000 000 1 000 000
Sum finansielle anleggsmidler 1 000 000 1 000 000

SUM ANLEGGSMIDLER 1 000 000 1 000 000

O M L Ø P S M I D L E R
Varer 69 501 33 770
Fordringer
Kundefordringer 476 896 221 649
Andre fordringer 419 265 150 811
Sum fordringer 896 162 372 460
Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 3 929 192 790 593
S U M O M L Ø P S M I D L E R 4 894 854 1 196 823

SUM EIENDELER 5 894 854 2 196 823

Å r s r e g n s k a p f o r S t i f t e l s e n R i n g e r i k e K u l t u r s e n t e r Organisasjonsnr. 990457158



Stiftelsen Ringerike Kultursenter

Balanse pr. 31 .1 2.201 6

Note 31.12.2016 31.12.2015

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Stiftelseskapital 4 200 000 200 000
Sum innskutt egenkapital 200 000 200 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 4 287 014 273 203
Sum opptjent egenkapital 287 014 273 203

SUM EGENKAPITAL 487 014 473 203

GJELD

LANGSIKTIG GJELD
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 78 707
Sum annen langsiktig gjeld 0 78 707

SUM LANGSIKTIG GJELD 0 78 707

KORTSIKTIG GJELD
L e v e r a n d ø r g j e l d 1 447 653 265 597
Betalbar skatt 6 4 549 59 766
Skyldig offentlige avgifter 147 131 215 716
Annen kortsiktig gjeld 5 3 808 507 1 103 834
SUM KORTSIKTIG GJELD 5 407 840 1 644 913
SUM GJELD 5 407 840 1 723 620

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 5 894 854 2 196 823

H ø n e f o s s , d e n 4 . m a i 2 0 1 7

Per-Arne Hanssen Tor Eid Aud Wilhelmsen
styreleder nestleder styremedlem

Werner Jacobsen O l e M a g n u s G r ø n l i Knut Erik Haugerud
styremedlem styremedlem styremedlem

Tage Hybertsen
daglig leder

Å r s r e g n s k a p f o r S t i f t e l s e n R i n g e r i k e K u l t u r s e n t e r Organisasjonsnr. 990457158



Stiftelsen Ringerike Kultursenter

Noter 201 6

Regnskapsprinsipper:

Å r s r e g n s k a p e t e r s a t t o p p i s a m s v a r m e d r e g n s k a p s l o v e n s b e s t e m m e l s e r o g g o d r e g n s k a p s s k i k k f o r s m å
foretak.

Driftsinntekter

I n n t e k s t f ø r i n g v e d s a l g a v v a r e r s k j e r v e d l e v e r i n g s t i d s p u n k t e t . T j e n e s t e r i n n t e k t s f ø r e s i t a k t m e d
u t f ø r e l s e n . T i l s k u d d i n n t e k t s f ø r e s i d e n p e r i o d e n t i l s k u d d e t g j e l d e r .

O m l ø p s m i d l e r o g k o r t s i k t i g g j e l d

O m l ø p s m i d l e r o g k o r t s i k t i g g j e l d o m f a t t e r n o r m a l t p o s t e r s o m f o r f a l l e r t i l b e t a l i n g i n n e n e t t å r e t t e r s i s t e d a g
i r e g n s k a p s å r e t , s a m t p o s t e r s o m k n y t t e r s e g t i l v a r e k r e t s l ø p e t . O m l ø p s m i d l e r v u r d e r e s t i l l a v e s t e v e r d i a v
anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til
a n s k a f f e l s e s k o s t . V a r i g e d r i f t s m i d l e r f ø r e s o p p i b a l a n s e n o g a v s k r i v e s o v e r d r i f t s m i d l e t s f o r v e n t e d e
ø k o n o m i s k e l e v e t i d . V a r i g e d r i f t s m i d l e r n e d s k r i v e s t i l v i r k e l i g v e r d i v e d v e r d i f a l l s o m f o r v e n t e s i k k e å v æ r e
a v f o r b i g å e n d e a r t . N e d s k r i v i n g e r b l i r r e v e r s e r t n å r g r u n n l a g e t f o r n e d s k r i v i n g e n i k k e l e n g e r f i n n e s å v æ r e
til stede.

Fordringer

K u n d e f o r d r i n g e r o g a n d r e f o r d r i n g e r f ø r e s o p p i b a l a n s e n t i l p å l y d e n d e e t t e r f r a d r a g f o r a v s e t n i n g t i l
p å r e g n e l i g t a p . A v s e t n i n g t i l p å r e g n e l i g t a p g j ø r e s p å g r u n n l a g a v e n i n d i v i d u e l l v u r d e r i n g a v d e e n k e l t e
f o r d r i n g e n e . A n d r e f o r d r i n g e r e r o g s å g j e n s t a n d f o r e n t i l s v a r e n d e v u r d e r i n g .

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til
b e t a l i n g i n e s t e r e g n s k a p s å r i t i l l e g g t i l e n d r i n g i u t s a t t s k a t t . U t s a t t s k a t t e r b e r e g n e t m e d s k a t t e s a t s e n v e d
u t g a n g e n a v r e g n s k a p s å r e t ( 2 4 % ) p å g r u n n l a g a v s k a t t e r e d u s e r e n d e o g s k a t t e ø k e n d e m i d l e r t i d i g e
f o r s k j e l l e r s o m e k s i s t e r e r m e l l o m r e g n s k a p s m e s s i g e o g s k a t t e m e s s i g e v e r d i e r . I b e r e g n i n g e n e r d e t o g s å
m e d t a t t l i g n i n g s m e s s i g f r a m f ø r b a r t u n d e r s k u d d v e d r e g n s k a p s å r e t s u t g a n g . S k a t t e ø k e n d e o g
skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet
o g n e t t o f ø r t .

Offentlig tilskudd

Stiftelsen har tidligere mottatt investeringstilskudd fra Kulturdepartementet og Sparebankstiftelsen.
T i l s k u d d e n e e r r e g n s k a p s f ø r t t i l v e r d i e n a v t i l s k u d d e t v e d t r a n s a k s j o n s t i d s p u n k t e t . I n v e s t e r i n g s t i l s k u d d e r
f ø r t m o t k o s t p r i s ( n e t t o f ø r i n g ) .

Noter for Stiftelsen Ringerike Kultursenter Organisasjonsnr. 990457158



Stiftelsen Ringerike Kultursenter

Noter 201 6

N o t e 1 - L ø n n s k o s t n a d

S e l s k a p e t h a r h a t t 5 å r s v e r k i r e g n s k a p s å r e t .

S p e s i f i k a s j o n a v l ø n n s k o s t n a d e r I å r I fjor

L ø n n 1 759 923 1 193 394
Arbeidsgiveravgift 282 162 204 052
Pensjonskostnader 79 437 70 147
A n d r e l ø n n s r e l a t e r t e y t e l s e r -82 596 39 070

Totalt 2 038 926 1 506 663

S e l s k a p e t e r p l i k t i g t i l å e t a b l e r e o b l i g a t o r i s k t j e n e s t e p e n s j o n , o g h a r e t a b l e r t o r d n i n g s o m t i l f r e d s s t i l l e r
lovens krav.

Ytelser til ledende personer og revisor

Daglig leder kr 727 711
R e v i s j o n s h o n o r a r , s o m b e s t å r :

L o v p å l a g t r e v i s j o n 45 655
B e l ø p e t e r e k s k l u s i v e m e r v e r d i a v g i f t .

Note 2 - Investeringer i aksjer og andeler
Posten er i sin helhet aksjer i Regionalt Kulturhus-Ringerike AS.

Note 3 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

S k a t t e t r e k k i n n s k u d d u t g j ø r p r 3 1 . 1 2 . i å r k r 8 4 388 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 60 001.

Noter for Stiftelsen Ringerike Kultursenter Organisasjonsnr. 990457158



Stiftelsen Ringerike Kultursenter

Noter 201 6

Note 4 - Egenkapital

Stiftelseskapital Annen Sum
egenkapital egenkapital

Pr 1.1. 200 000 273 203 473 203
T i l f ø r t f r a å r s r e s u l t a t 0 13 811 13 811

Pr 31.12. 200 000 287 014 487 014

Note 5 - Annen kortsiktig gjeld
A n n e n k o r t s i k t i g g j e l d b e s t å r i h o v e d s a k a v r e s t m o t t a t t s t ø t t e f r a K u l t u r d e p a r t e m e n t e t p å k r 6 3 3 7 2 9
( o p p r i n n e l i g 1 6 5 0 0 0 0 ) t i l å d e k k e p å l ø p t e b y g g e k o s t n a d e r i f o r b i n d e l s e m e d f e r d i g s t i l l e l s e a v
K u l t u r s e n t e r e t s a m t t i l s k u d d f r a S p a r e b a n k s t i f t e l s e n p å k r 2 6 8 5 7 2 0 ( o p p r i n n e l i g k r 7 5 0 0 0 0 0 ) t i l å d e k k e
ombygging av lokaler.

Note 6 - Betalbar skatt

S p e s i f i k a s j o n a v å r e t s s k a t t e g r u n n l a g :
R e s u l t a t f ø r s k a t t e k o s t n a d e r 18 360

+ Permanente og andre forskjeller 212
+ Endring i midlertidige forskjeller -377

= Inntekt 18 195

S p e s i f i k a s j o n a v å r e t s s k a t t e k o s t n a d :
B e r e g n e t s k a t t a v å r e t s r e s u l t a t 4 549

= Sum betalbar skatt 4 549
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel 0

= O r d i n æ r s k a t t e k o s t n a d 4 549
S k a t t e s a t s i i n n t e k t s å r e t 25

B e t a l b a r s k a t t i b a l a n s e n b e s t å r a v
Sum betalbar skatt 4 549

= Betalbar skatt i balansen 4 549

Noter for Stiftelsen Ringerike Kultursenter Organisasjonsnr. 990457158



Stiftelsen Ringerike Kultursenter

Noter 201 6

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

2016 2015
+ U t e s t å e n d e f o r d r i n g e r -99 615 -99 992

= Grunnlag utsatt skatt -99 615 -99 992

U t s a t t s k a t t 0 0
Negativt grunnlag utsatt skatt 99 615 99 992

= Grunnlag utsatt skattefordel 99 615 99 992

Utsatt skattefordel 23 907 24 998
G r u n n l a g i k k e b o k f ø r t u t s a t t s k a t t e f o r d e l 99 615 99 992

I k k e b o k f ø r t u t s a t t s k a t t e f o r d e l 23 907 24 998

Noter for Stiftelsen Ringerike Kultursenter Organisasjonsnr. 990457158
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Forord 

 
2016 har fortsatt den gode trenden for kultursenteret. Økning på 

alle fronter, mere aktiviteter, mere publikum, gaverekord, 

oppussing, flere ansatte og utvidelse av areal. Kanskje det året 

hvor alt stemte. 

 

Programmet bærer fortsatt preg av stor variasjon, fra 

profesjonelle artister til lokale amatører. Mest økning er fra 

lokale aktører. En ting er antall aktiviteter, men du ser en stor hevning på kvalitet fra år til år. 

Gjennomføringen av arrangementene har vært god og billettsalget har vært stabilt i forhold til 

tidligere år.  Publikum kommer fra hele regionen og salgstallene viser fremdeles at andelen er 

godt fordelt mellom de tre kommunene. Jeg er glad for å kunne se tilbake på nok ett år med 

økt publikumsstilstrømming og i antall arrangement. Vi passerer 75 000 mennesker som er 

innom og over 27 000 solgte billetter. 

 

Etter 10 års drift er vi i førersetet for det lokale kulturlivet. 

 

Skal jeg komme med noen ønsker for fremtiden så må det bli at kommunene kommer enda 

mere på banen og ser viktigheten med ett kultursenter for regionen. At de setter seg ordentlig 

inn i hvor viktig kulturen er for ett samfunn. Som både ett sosialt bindingsledd som både 

publikum og utøver. Vi må møtte publikummet med deres ønsker og aktørene med deres 

ambisjoner, visjoner og drømmer.  

Et kultursenter som gir øvingsrom til alle som ønsker å drive med kultur, men også 

muligheten til å gi det vi ikke har pr dags dato. Og her mener jeg selvfølgelig kjøp av ett 

fremtidig kultursenter som gir øvingsrom i mye større grad av hva kultursentret kan stå for i 

dag. 

Kultur er sosialt, noe som gir trivsel, trivsel gir også god helse. Men kulturen betaler ikke seg 

selv. 

 

 

Tage Hybertsen,  

Daglig leder
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Bakgrunn 

Ringerike kultursenter ligger midt i Hønefoss 

sentrum. Det er Stiftelsen Ringerike kultursenter 

som står bak driften av regionens kulturhus.  

 

Stiftelsen ble etablert i 2006 på initiativ fra 

representanter for det brede kulturliv i regionen med 

god støtte fra det offentlige og privat næringsliv.  

 

Rådet er Stiftelsen Ringerike kultursenters øverste 

organ, og består av representanter for brukere, lag og 

foreninger og det offentlige.  

 

Kultursenteret har følgende visjon: 

 

Ringerike kultursenter skal være et levende 

kulturhus basert på kulturlivets egne premisser og behov, med aktiviteter ”døgnet rundt”. Her 

møtes regionens kulturliv, utøvere deler de gode kulturopplevelsene med publikum, og det gis 

grobunn for videre utvikling.  

Dette har ligget til grunn for styrets arbeid i 2016. 

 

Tillitsverv i 2016 

Styret 

Styreleder: Per-Arne Hanssen  

Nestleder: Tor Eid  

Styremedlem:  Aud Wilhelmsen 

Styremedlem:  Knut Haugerud 

Styremedlem:  Ole Magnus Grønli 

Styremedlem:  Werner Jacobsen 

Varamedlem:  Inger Helen Wien 

Varamedlem:  Harald Helleseter  

Rådet 

Leder:  Erik Haraldseth  

Nestleder: Kristin Krogvold Eriksen  
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Revisor 

Ernst & Young Ringerike 

 

Valgkommité  

Ole Krokstrand 

Børge Myhre 

Guro Helleseter 

 

Styrets beretning 

Ringerike kultursenter er Ringeriksregionens kulturhus plassert midt i Hønefoss. Det finnes to 

mindre saler for musikk, dans og drama, samt en rekke mindre saler for dans, kurs, 

konferanser, møter og øving.  

 

Dugnad 

Selv om Ringerike kultursenter stadig blir mer profesjonalisert når det gjelder driften, har 

dugnad vært en viktig del av kultursenterets grunnlag. Det er det fremdeles selv om det har 

vært lagt opp til noe mindre dugnadsinnsats på konserter og andre forestillinger.  Hver høst 

avholdes det en helg med hoveddugnad hvor større oppgaver som maling, hovedrengjøring, 

etc. gjennomføres. Her er spesielt amatørkorpsene, som er faste leietakere i kultursenteret, 

medvirkende. 

Flere av arrangementene som blir gjennomført er også basert på dugnad av aktører, frivillige 

og foreldre for å holde kostnadene nede. 

 

Dugnadsgruppa Kulturhusets venner, har igjen vært meget aktive i 2016.  Gruppa møtes 

tirsdag hver 14.dag og fremmøte varierer fra 5 til 15 personer.  I løpet av året er det utført 

over 500 timer med diverse forefallende arbeid. Denne gruppa sørger for at senteret sparer 

mye penger til vedlikehold. 

 

At det fremdeles, 10 år etter oppstarten, er så mye dugnadsinnsats gjør vårt kulturhus spesielt 

i landssammenheng. Styret vil rette en hjertelig takk til alle som bidrar.  

  

Økonomi 

All erfaring viser at det tar tid å bygge opp et kulturhus fra bunnen av. De aller fleste av 

landets kulturhus har kommunal drift.  Private kulturhus, slik vi har i Hønefoss, er det svært få 

som har erfaring med. Ringerike kultursenters historie er fremdeles nokså kort, og den store 

utfordringen er ikke uventet økonomien. Det har derfor vært lagt større fokus på å sikre en 

bred støtte til drift av kultursenteret. Regionens kommuner har gradvis økt sitt engasjement i 
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Ringerike kultursenter, noe som på sikt vil bidra til en bedre og mer bærekraftig utvikling. 

 

Driftsinntektene er øket med kr. 347.463  en økning på  5,53%.  Driftsresultatet viser et 

overskudd på kr. 19.782  mot et overskudd i fjor på kr. 292.768.   Kommunale tilskudd er 

redusert  fra kr. 1.245.000 til kr. 1.145.000,-. En nedgang på  på 8,0 %. 

Årsresultatet er i sin helhet overført til annen egenkapital, egenkapitalen er nå på kr. 487.014,- 

Sponsorer 

Ringerike kultursenter er helt avhengig av et nært og godt samarbeid med det lokale 

næringslivet. Dette skjer gjennom årlige sponsoravtaler og gjennom støtte til enkeltstående 

arrangementer eller konsertserier.  

Generalsponsor 

Sparebank 1 Ringerike Hadeland 

 

Følgende bedrifter har vært hovedsponsorer i 2016: 

Ringerikes Blad 

Ringeriks-Kraft 

Hønefoss Sparebank 

Kuben Hønefoss 

 

 

I tillegg kan det nevnes at konsertserien ”Akustisk aften” er gjennomført for åttende år på rad. 

I år som tidligere har det vært solgt billettpakker til bedrifter, noe som har sikret både 

publikum og en grunninntjening. Dette gir en trygghet for booking av artister til dette. 2016 

var enda ett godt år for konsertserien.  

 

Aktiviteter i 2016 

Ringerike kultursenter hadde i 2016 ett veldig godt aktivitetsår. Det har vært stor variasjon i 

programmet, fra profesjonelle artister til lokale amatører. Det er gledelig å registrere at det er 

fortsatt økning i interesse fra flere lokale aktører som vil bruke huset. Flere 

samarbeidsprosjekter i mellom aktører, noe som beriker det lokale kulturlivet enda mere. 

 

Den store kulturdugnaden ”Krafttak for kultur” hadde i 2016 en liten nedgang fra året før rent 

publikumsmessig. I løpet av 2 dager fikk kor, korps, kulturkirke og lokale artister presentert 

seg på en god måte. Spesielt må nevnes kor & korps som har tatt skikkelig eierskap i dette 

arrangementet. Kor og korps trekker nye sammensetninger hvert år for å skape variasjon på 

scene fremførelse og samhold.  

Artistgallaen under Krafttak har en fin utvikling på selve arrangementet. Fra å være en 

konsert med mye cover låter har det nå blitt mere og mere en fremføring av eget skrevet 

materiell, noe som også indikerer vekst.  

Styret retter en stor takk til alle medvirkende for et meget godt arrangement som bidrar til 
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kjærkomne inntekter til kultursenteret. 

 

Høsten 2012 ga Ringerike Kultursenter ut sitt første programblad. Programbladet distribueres 

til husstander i Hole, Ringerike og Jevnaker og informerer av kultursenteret om husets 

innhold av aktiviteter. Det ble i 2016 gitt ut to utgaver som i all hovedsak ble finansiert av 

annonsører. Anser dette som en viktig del av markedsføringen av kultursenteret. 

 

Arrangementer og besøkende 

Ringerike kultursenter hadde i løpet av 2016 130 arrangement med totalt ca. 38.000 

besøkende. Dette er en oppgang på 8 arrangementer og ca. 4.000 besøkende fra året før.  

I tillegg kommer alle de som øver før forestillinger, som opptrer under forestillinger og 

de som øver fast eller midlertidig hos oss i løpet av et år.  

 

Kulturakademiet, Ringerike Janitsjar, Musikalkollektivet og Hønefoss Ungdomskorps 

har øvd fast hos oss hver uke. Samlet gir dette en stor aktivitet i senteret. Det er i 

hverdagen, med så stor øvelsesaktivitet, at senteret virkelig syder av liv. 

Musikal kollektivet flyttet permanent inn i kultursentret høsten 2016. 

 

Barnas Dag ble presentert som en nyhet i 2016, dette ble godt tatt imot av små og store. 

Dette håper vi vil være en fast tradisjon årlig. Økonomisk ble dette ingen suksess, men 

hvor ofte er det det første gangen for noe?  

 

Kultursentrum AS (som eies av Positiv Oppvekst og Sentrumkirken) er fast leietaker med 

25% av brukskapasiteten i Bysalen Amfi med omliggende studioer. 

 

Hønefoss Trekkspillmuseum leide lokaler i Ringerike kultursenter tidligere. I løpet av 

2016 har de flyttet ut, lokalene brukes nå som lager da lagerkapasiteten har vært dårlig. 

Administrasjon 

Daglig leder i Ringerike kultursenter er Tage Hybertsen ansatt i 100% stilling. Styret er 

svært godt fornøyd med den viktige innsatsen han har gjort for utviklingen av 

kultursenteret, ikke minst med aktiviteter som er med på å utvikle kultursenteret for 

fremtiden. 

   

Kai Bråten har vært ansatt som kulturmedarbeider 100% stilling i hele 2016. Han har 

ansvar for lagerstyring, barpersonalet, vaktlister, IT, renhold, bestillinger og mye andre 

oppgaver. En viktig mann for huset. 

 

Hilde Cathrine Bakken har vært ansatt som Driftkonsulent 50% stilling. Hun har hatt 

ansvar for hjemmesider, sponsoroppfølging, barjobbing, reklame/markedsføring og 

andre oppgaver. Hilde har vært viktig for huset på mange områder. 
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Kjetil Moslåtten ble ansatt som teknisk leder fra 1 august. Han har ansvaret for booking 

av mannskap til diverse arrangement, teknisk vedlikehold og andre oppgaver knyttet til 

teknisk gjennomføring og behov. Rutinert kar med mange års bakgrunn fra Brageteatret 

i Drammen. 

 

Aneta Pedersen har vært ansatt 20% på renhold fra høsten 2016. Hver onsdag rengjør 

hun hele senteret. Tidligere har renhold vært innleid på timer. Noe av renholdet blir 

fortsatt det. 

 

I tillegg har stiftelsens styremedlemmer, på frivillig basis, bidratt med administrative og 

praktiske oppgaver.  

 

Utsiktene for 2017 

 

Bookingmessig ser det veldig bra ut for 2017. Det er nesten fullbooket ut ifra kapasitet på 

gjennomføring. Vi kan se frem mot mye spennende både fra lokale aktører og landsdekkende 

artister. 2017 vil også bære preg av nye innslag.  

Musikalkollektivet vil være enda bedre etablert som en av husets faste leietakere. Dette er en 

hardtarbeidende gjeng med mye bra og viktig kompetanse som kan gi huset mye moro.  

Kultursentret har ansatt flere personer i 2016, dette har vært nødvendig for å kunne serve 

etterspørsel og fornuftig drift. Det har vært og er mye overtidsjobbing på den lille staben 

kultursenteret har. Med ny ansettelser så håper vi dette endres. 

 

 

Hønefoss, 12 juni 2017 

 

 

………………………………   ………………………………… 

Per-Arne Hanssen, styreleder    Tor Eid, nestleder 

 

………………………………   ………………………………… 

Knut Haugerud     Ole Magnus Grønli 

 

………………………………   ………………………………… 

Werner Jacobsen     Aud Wilhelmsen 
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Arkivsaksnr.: 17/1274-10  Arkiv: Q80 &30  

 

Sak: 133/17 

 

Saksprotokoll - Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 - 2021  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 – 2021 vedtas. 

2. Trafikksikkerhetsplanen kommer til revidering våren 2018. 

3. Temamøte for HMA trafikksikkerhet berammes våren 2018, (kommunale veier, 

gang/sykkelvei, fylkesvei) 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 24.10.2017: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

HMAs innstilling ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.  
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/1274-9  Arkiv: Q80 &30  

 

Sak: 67/17 

 

Saksprotokoll - Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 - 2021  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 – 2021 vedtas. 

2. Trafikksikkerhetsplanen kommer til revidering våren 2018. 

3. Temamøte for HMA trafikksikkerhet berammes våren 2018, (kommunale veier, 

gang/sykkelvei, fylkesvei) 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.10.2017: 

 

Elsa Lill P. Strande (H) fremmet følgende forslag til vedtak p.v.a. Ap, H, V og KrF: 

« 1. Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 – 2021 vedtas. 

   2. Trafikksikkerhetsplanen kommer til revidering våren 2018. 

   3. Temamøte for HMA trafikksikkerhet berammes våren 2018, (kommunale veier,           

gang/sykkelvei, fylkesvei)» 

 

Punktvis avstemming: 

Hovedutvalgets (HMA) forslag til punkt 1, som er i samsvar med Rådmannens forslag ble 

enstemmig vedtatt, som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 

 

Hovedutvalgets (HMA) pkt. 2 og 3 ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) 

innstilling til Formannskapet. 
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- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 
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Arkivsaksnr.: 17/1274-7   Arkiv: Q80 &30  

 

 

Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 - 2021  
 

Forslag til vedtak: 

Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 – 2021 vedtas. 

 

 

  

Sammendrag 

Trafikksikkerhetsplan skal sikre at trafikksikkerhet blir ivaretatt på en god måte i kommunen. 

Ringerike kommune har for tiden ingen gyldig trafikksikkerhetsplan. Siste plan var gjeldende 

fra 2001 – 2004.  

Arbeidet med trafikksikkerhet har siden 2004 blitt ivaretatt i planprosesser og av teknisk 

forvaltning, men dette har ikke inngått i noen helhetlig plan. Trafikkrådet, som ble nedlagt etter 

siste kommunevalg, var også en pådriver i trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. 

Vegdirektoratet oppfordrer sterkt alle kommuner til å ha trafikksikkerhetsplaner. En gjeldende 

plan er også en forutsetning for å kunne søke om fylkeskommunal støtte til 

trafikksikkerhetstiltak.  

Årlig søknadsfrist for å kunne søke slik støtte er 1. november.  

 

Innledning / bakgrunn 

Utkast til trafikksikkerhetsplan ble sendt ut på høring til samarbeidsutvalgene i skoler og 

barnehager, politiet lokalt, Buskerud fylkeskommune, Syklistenes Landsforbund, Brakar og 

Trygg Trafikk etter politisk vedtak i juni. 

 

Buskerud Fylkeskommune og Trygg Trafikk har avgitt felles uttalelse, i tillegg har Brakar 

kommet med en uttalelse. 

 

 

 

 



- 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplan for Ringerike kommune 

Hovedplan vei (2017 – 2024) Ringerike kommune 

 

Høringsutgave av trafikksikkerhetsplan ble i juni 2017 vedtatt utsendt på høring 

Høringsfristen ble satt til innen 15.09.17. 

Det har kommet uttalelser fra Brakar, Buskerud Fylkeskommune og Trygg Trafikk. 

 

Brakar peker sin uttalelse på at planen kan være mer konkret når det gjelder 

holdningsskapende tiltak i barnehager og skoler (pkt. 5.2). 

I det endelige forslaget til trafikksikkerhetsplan er det tatt hensyn til dette innspillet, og det 

holdningsskapende arbeidet er mer utdypet. 

Brakar påpeker at hele kommunen bør engasjeres når planen evalueres.  

I det endelige forslaget til plan foreslås det nå i pkt. 12 at Ringerike kommune skal arbeide for 

å oppnå betegnelsen trafikksikker kommune. I dette ligger det blant annet større vekt på 

evalueringen av trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. 

 

Buskerud fylkeskommune og Trygg Trafikk har kommet med en felles uttalelse. 

Uttalelsen peker på at kommunens rolle i trafikksikkerhetsplanen må komme tydelig fram. 

I den endelige planen kommer dette tydelig fram i pkt. 3.1.  

Uttalelsen peker også på en tydeliggjøring av det holdningsskapende arbeidet. Dette er det 

samme som Brakar påpekte i sin uttalelse. 

I det endelige forslaget til trafikksikkerhetsplan er det tatt hensyn til dette innspillet, og det 

holdningsskapende arbeidet er mer utdypet. 

 

Det også tatt i planen at skoleelevene har skoleskyss uavhengig av avstand dersom de må 

ferdes langs strekninger som er vedtatt som særlig vanskelige eller trafikkfarlige (pkt. 6). 

 

I uttalelsen fra Buskerud fylkeskommune og Trygg Trafikk opplyses det at Fylkets 

trafikksikkerhetsutvalg i fjor vedtok et nytt kriterium som sier at det ved prioritering mellom 

prosjekter skal telle positivt om kommunen er godkjent som trafikksikker kommune eller er i 

prosess for å bli det. 

 

I pkt. 12 i den endelige planen er det tatt inn at Ringerike kommune i planperioden vil arbeide 

mot å kunne bli godkjent som en trafikksikker kommune. 

 

 

Økonomiske forhold 

Trafikksikring bør budsjetteres som egen post innunder teknisk forvaltning – veidrift. 



- 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser det som viktig at kommunen har en gyldig trafikksikkerhetsplan, og at det 

arbeides for at kommunen kan bli godkjent som trafikksikker kommune. 

Trafikksikkerhet angår alle kommunens innbyggere 

Med de vedtatte ambisjoner om fortetting og vekst vil trafikkmengden øke. For at kommunen 

fortsatt skal framstå som positiv og attraktiv, er det viktig trafikksikkerheten ivaretas på en 

god måte. 

  

 

 

 

 

Vedlegg 

Trafikksikkerhetsplanen 

 Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 – 2021 – høringsutgave.  

 Ulykkesstatistikk 2006 - 2015 fra Statens Vegvesen  

 Høringsbrev 

 Høringsutgave av trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 

 Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune og Trygg Trafikk 

 Uttalelse fra Brakar 

 Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 - 2021 

 

 

 

 

 

Ringerike kommune, 29.09.17 

 

 

Tore Isaksen 

rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Forord/ formål

Rapporten ’Hovedplan veg (2017 - 2024) Ringerike kommune, Teknisk forvaltning’ er utarbeidet
av Veiteknisk Institutt med assistanse fra Vei - , park - og idrettsforvaltningen i Ringerike
kommune i perioden mai - oktober 2016.

Formålet med hovedplanen er å dokumentere og presentere det samlede drifts – , vedlikeholds - og
fornyelsesbehovet på det eksisterende kommunale vegnettet i Ringerike kommune. Vei - , park - og
idrettsforvaltningen ønsker å gjøre vegnettet og dets behov forutsigbart overfor både vegforvalter
og bevilgende myndighet. Hovedplan veg er et overordnet styringsverktøy for forvaltningen av
det eksisterende kommunale vegnettet i Ringerike.

Rapporten presenterer behovet for årlige drifts - og vedlikeholdsmidler for at vegstandarden skal
opprettholdes over tid. Drifts - og vedlikeholdsbehovet er beregnet ut fra mengdene av ulike
vegobjekter som forefinnes, samt en vurdering av årlig behov til dr ift og vedlikehold ut fra
erfaringer, kjøpekraften i tidligere tildelte vegbudsjetter og vegnettets tilstand.

Eksisterende vegobjekter må over tid erstattes og fornyes med nye objekter for å unngå et forfall
på vegnettet. Behovet for å erstatte og fornye vegobjektene er beregnet ut fra estimerte levetider
for de ulike vegobjektene.

Samlet beregnet drifts - , vedlikeholds - og fornyelsesbehovet er sammenstilt og sammenliknet med
tidligere tildelte budsjettrammer til det kommunale vegnettet.

I tillegg er forf allet registrert pr medio 2016, samlet omfang av vegobjekter med for dårlig
tilstand, samt kostnadsberegnet. Rapporten skisserer alternative handlingsplaner 8 år frem i tid, ut
fra faglige prioriteringer og tilhørende økonomiske behov for å fjerne dette fo rfallet.
Handlingsprogrammet inkluderer også behovet for nødvendige årlige ordinære fremtidige
bevilgninger for å unngå økt forfall i perioden 2017 - 2024.

Rapportens beregningsgrunnlag er angitt i rapportens Vedlegg 2 - 6 for å underbygge og
dokumentere de behov som fremsettes i rapporten. Vedlegg 1 beskriver noen utvalgte vegfaglige
begrep.

Store deler av det kommunale vegnettet har en mangelfull oppbygging og bæreevne. Vegnettet
administreres ut fra lokal vegliste med angivelse av vegens bruksklasse (till att aksellast, tillatt
totalvekt, eventuell aksellastrestriksjoner i teleløsningsperioden eller tillatt vinteraksellast). Det
eksisterende kommunale vegnettet er imidlertid ikke bygd for å stå imot disse belastningene.
Vegnettet blir likevel i perioder ove rbelastet primært grunnet uttransportering av tømmer, og
kommunens ønske om i størst mulig grad å tilfredsstille næringens behov. De nasjonale
vegmyndighetene har nylig innført økte tillatte totalvekter og aksellaster på riks - og
fylkesvegnettet. Dermed fr emstår det kommunale vegnettet ytterligere som en flaskehals.
Kapittel 9 er utformet for å dokumentere skadevirkningen av tunge aksellaster samt fastsettelse
av tillatt aksellast på det kommunale vegnettet.



Vei - , park - og idrettsforvaltningen tillegges de t operative ansvaret for gjennomføring og
rulleringen av Hovedplan veg i perioden 2017 - 2024. Det anbefales at hovedplanens rulleres hvert
4. år.

Ringerike kommune

31. oktober 2016



 Konklusjon og oppsummering

‘Hovedplan veg’ danner grunnlaget for samt støtter opp under de vegfaglige utfordringer og
grunnlaget for fremtidige politiske beslutningene på vegsektoren i kommunen for perioden
2017 - 2024.

Dokumentet er i første rekke en kommunalteknisk fagplan, med fokus på det eksis terende
vegnettet (pr medio 2016). Hovedplanen er ikke noen utviklingsplan for det kommunale vegnettet
da planen fokuserer på det eksisterende vegnettet og dets behov. Plan - og reguleringsmessige
utfordringer er ikke omhandlet her. Rapporten inkluderer ikk e ressursbehov, kostnader eller
beskrivelser av andre utfordringer knyttet til utvidelser av det kommunale vegnettet, fremtidig
befolkningsvekst og etablering av nye boligfelt, endret vegstandard, endret miljøprofil eller
trafikksikkerhet. Slike budsjettbe hov vil påløpe i tillegg til de fremsatte behovene i denne
rapporten.

Grunnlaget for rapporten er en oversikt over det kommunale vegnettet som Vei - , park - og
idrettsforvaltningen gjennomførte i et selvstendig forprosjekt med kartlegging og registrering a v
det kommunale vegnettet inn i den nasjonale vegdatabanken (NVDB) i 2015. Vegnettet ble
fotografert av Veiteknisk Institutt i mai 2015. Veiteknisk Institutt har registrert mengder,
beliggenhet, type og tilstand på vegdekker, fortau og kantstein samt lagt dette inn i NVDB.
Øvrige vegobjekter som skilt, lysstolper, rekkverk, murer, fartsdempere, leskur, gangfelt ble
registrert og lagt inn i NVDB av Triona AS i 2015. En har selvsagt bygd på dette grunnlaget ved
utarbeidelsen av denne hovedplanen.

Mål og stra tegier for det kommunale vegnettet gir føringer gjennom eksisterende planer som er
vedtatt i kommunen, samt lover og retningslinjer innen fagområdet. I tillegg er det kvalitetsnivået
som kommunens administrasjon ønsker levert ute på vegnettet bestemmende f or behovet for
ressurser. Ethvert kvalitetsnivå har i prinsippet sitt eget kostnadsnivå. Kostnadene til for
eksempel gjennomføringen av brøyte - og strøinnsatsen vinterstid vil jo være avhengig av ved
hvilken snødybde brøyting igangsettes og tidspunktet for når vegen skal være ferdig
gjennombrøytet, samt hvilken strøinnsats som skal leveres vegbruker.

Det kommunale vegnettet i Ringerike kommune har et dokumentert behov for 12,3 mill i årlige
driftsmidler; 8,6 mill kr i årlige vedlikeholdsmidler (inkludert fornyelsen av eksisterende
vegdekker) og 8,4 mill kr i årlig fornyelsesbehov av eksisterende vegobjekter for å unngå forfall
over tid. En har der anvendt realistiske og nøkterne levetider for ulike vegobjekter.

Disse behov er knyttet til eksisterende kom munalt vegnett pr medio 2016. Driftsbehovet
inkluderer behovet for ytterligere ett årsverk til forvaltningen av vegnettet i tillegg til de 3
årsverkene som forefinnes pr august 2016. Dette beregnede samlede behov på 29,3 mill kr årlig
er nødvendige for å k unne opprettholde en akseptabelt vegstandard over tid.

Dersom en også legger til grunn et behov for en utskifting og fornyelse av eksisterende
vegoverbygning over 100 år, så vil dette med dagens priser kreve 1,2 mrd kr samlet, eller



ytterligere 12,2 mil l kr årlig i økte investeringsmidler. Dette vil kreve at en over tid fornyer 2,3
km kjøreveg årlig for å oppfylle et behov om 100 års levetid. Dette viser hvilke betydelige
ressurser og tidligere investeringer som er gjort i det kommunale vegnettet.

Den enkelte kommune må selv fastsette sin egen lokale vegstandard, ta ansvar for dette samt
bevilge midler til det eksisterende vegnettet over kommunens ordinære frie inntekter. Det finnes
ingen andre inntektskilder eller overføringer til det kommunale vegnett et, i motsetning til for
eksempel vann - og avløp, renovasjon eller kontingent i barnehagen. Prioriteringer av det
kommunale vegnettet vil og må derfor alltid skje i konkurranse med øvrige kommunale tjenester.
Hovedplanen er utformet for å dokumentere vegne ttets behov og tilstand for på den måten å gjøre
vegnettets behov forutsigbart overfor kommunens administrasjon og politiske ledelse.

Det er viktig at bevilgningene til eksisterende vegnett tildeles årlig over tid uten for store
variasjoner. Dette gjelder især fornyelsesbehovet for utskifting og erstatning av fysiske objekter
ved utgått levetid/ funksjonsnivå.

Samtidig er det viktig at det ordinære driftsnivået opprettholdes. Eksempelvis, dersom vann ikke
ledes bort fra vegen og vegkroppen vil vegens bæ reevne bli redusert, noe som igjen vil redusere
levetiden på eksisterende vegdekker. Konsekvensen vil være at tidligere investert vegkapital går
tapt, og vegdekker må fornyes tidligere og hyppigere enn om vegnettet var tilgodesett med
optimale økonomiske r ammer. Vedlikeholdsbehovet øker.

Det ordinære årlige drifts - og vedlikeholdsbehov inkludert forvaltningen av vegnettet (20,9 mill
kr pr. år) er relatert til det eksisterende kommunale vegnettet pr medio 2016; og forutsetter et
vegnett uten forfall. Dette behovet inkluderer ikke vedtatte eller fremtidig behov for utbygging og
utvidelse av vegnettet, fjerning av forfallet eller en eventuell endret miljøprofil knyttet til
vegnettet.

I tillegg til det samlede ordinære årlige behov på 29,3 mill kr påløper eks tra kostnader for å fjerne
og utbedre eksisterende forfall. Forfallet pr medio 2016 er betydelig. Hovedårsaken til dette er at
store deler av eksisterende vegnett er blitt etablert over tid, uten noen reell dimensjonering av
vegoverbygningen eller bruk av importerte kvalitetsmasser i vegkroppen. En anvendte stort sett
de lokale stedlige massene i veglinjen etter beste evne.

Vegforvalter legger til grunn at nærmere 85 % av eksisterende vegnett ble etablert og bygd opp
på denne måten. Det samlede forfallet er på dette grunnlaget estimert til 1,172 mrd kr; eller 4,612
mill kr pr km veg.

Ser en bort fra forfallet knyttet til underdimensjonert vegnett er det øvrige forfallet knyttet til
vegobjekter på og langs vegnettet registrert og estimert til 129,6 mill k r. Dette representerer
tilsvarende ca. 510.800 kr pr km veg. Eksempelvis er ca. 2100 av 4700 armaturer vedrørende
veglys på det kommunale vegnettet kvikksølvholdige. Nærmere 200 tennskap må anskaffes for å
kunne måle det faktiske strømforbruket i hht ny fo rskrift med virkning fra 2019. Forfallet på faste
dekker er registrert på 135,5 km av samlet 194,5 km vei med asfaltdekker. Nærmere 70 % av
samlet kjøreveg har faste vegdekker med uakseptabel tilstand. Hele 80 % av grusvegene har en
utilstrekkelig dekketil stand. Samlet forfall på vegdekkene på kjørevegene er betydelig og
beregnet til 72 mill kr.



Alle 37 kommunale bruer har vært gjenstand for hovedinspeksjon, slik at den overordnede
tilstand er kjent. I tillegg er spesialinspeksjon utført på 8 utvalgte bru er, og
rehabiliterings - kostnadene for disse bruene er estimert. Disse behov er inkludert det samlede
estimerte forfallet.

Forfallet inkluderer også behov for flere nye sluk og stikkrenner på lokale problempunkter på
vegnettet. Det vises til vedlegg 6.

Resultatet er at en i dag har et vegnett der lokale veier er underdimensjonert i forhold til
gjeldende vegliste og den faktiske bruken av vegnettet. Samtidig har tillatt totalvekter og tillatte
aksellaster økt på det øvrige offentlige vegnettet. Det kommun ale vegnettet fremstår derfor lokalt
som en ytterligere flaskehals og skognæringen fremsetter naturligvis krav om tilsvarende økte
laster på det kommunale vegnettet. Dette er nærmere omtalt i kapittel 9.
I tillegg brøyter kommunen noen utvalgte private veg er vinterstid av ulik lengde. Dette omfanget
og tilhørende kostnader er ikke kartlagt, men er estimert til ca. kr. 90.000 pr år. Midlene tas fra
det tildelte ordinære driftsbudsjettet.

Kommunen drifter også veglys på utvalgte punkter på veger utenom eget kommunalt vegnett.
Dette er i hovedsak veglys i tilknytning til utvalgte overganger og bussholdeplasser på riks - og
fylkesvegnettet. Dette gjøres av hensyn til trafikksikkerheten samt fordi både fylkeskommunen
og Statens vegvesen nekter å betale for nevnte lyspunkt. Kommunen mottar ingen refundering av
disse kostnadene. Driftskostnadene for nevnte lyspunkt og antall lyspunkt er ikke kartlagt.
Midlene tas fra det ordinære tildelte kommunale driftsbudsjettet.

Fornyelsesbehovet for å unngå vekst i forfallet omfatter ikke trafikksikkerhetstiltak,
standardheving, endret kollektivtilbud eller fremtidig utbygginger av det kommunale vegnettet.
Utbedring av kjente ulykkespunkter, utbedring av kurver, breddeutvidelse av parseller og bruer,
behovet for sikring eller varsling av overganger, etablering av nye fortau eller gang - og
sykkelveger vil kreve midler utover det som presenteres i denne hovedplanen.

Vegforvalter vil dokumentere samt rapportere tilbake til bevilgende myndighet resultatene av de
årlige tildelte budsjetter i planperioden, samt oppdatere behovene i hovedplanen i fht politiske
prioriteringer og gjennomførte tiltak på vegnettet. Planen vil aktivt bli brukt av vegforvalter i
løpende styring av tiltak på vegnettet, herunder ved inngåelse og oppfølging av drift - og
vedlikeholdskontrakter. Planen skal gi grunnlag for årlige innspill til budsjett/økonomiplan.
Mindre justeringer som tidshorisont, tiltaksnivå og tiltaksvalg behandles gjennom den årlige
behandlingen av budsjettinnspill.

Vi anbefaler at utval gte deler av forfallet registrert pr medio 2016 som har størst negativ effekt på
trafikksikkerheten og fremkommeligheten gis prioritet. Det vises til handlingsprogrammet i
kapittel 8.

Oppsummering av beregnet behov (alle belø p er i 2016 - kroner, eks mva):

For å opprettholde vegstandarden over tid er det behov for å øke de økonomiske



rammene til drift, vedlikehold og investering av det eksisterende kommunale
vegnettet i Ringerike. Denne rapporten dokumenterer følgende årlige be hov for
perioden 2017 - 2024:

Overnevnte ordinære samlede behov (drift, vedlikehold og fornyelse grunnet elde og
bruk) tilsvarer 29,3 mill kr årlig. Dette inkluderer kostnadene for utøvelse av
vegforvalter - rollen. Fordelt på i alt 253,7 km veger og gang - og sykkelveger tilsvarer
dette en årlig kostnad lik kr 115,490 pr km veg pr år, lik 116 kr/lm veg pr år.

Forvaltningen av vegnettet representerer 3 årsverk pr august 2016. Behovet er
ytterligere ett årsverk. Dette er inkludert i det fremsatte årlige drifts behovet.
Forvaltning må styrkes skal en makte å beskrive, kontrahere og følge opp på
forsvarlig vis både drifting og vedlikeholdet av eksisterende vegnett, samt få
gjennomført fremtidige investeringstiltak på det kommunale vegnettet.

Årlig ordinært drifts behov er beregnet til 12,3 mill kr årlig. Vinterdriften og drift av
veglys representerer hhv 6,1 og 2,1 mill kr årlig, dvs 67 % av samlet årlig beregnet
driftsbehov.

Årlig ordinært vedlikeholdsbehov er beregnet til 8,6 mill kr årlig. Dette inkluderer
bl.a . vedlikeholdet og fornyelsen av asfaltdekker og grusdekker, beregnet til 7,755
mill kr årlig. Fornyelsen av asfaltdekkene pr 20. år for å sikre en akseptabel
dekkekvalitet krever 5,865 mill kr årlig. Det er over tid estimert et årlig behov for
fornyelse a v 9,275 km veg med fast dekke.

Det ordinære drifts - og vedlikeholdsbehovet er beregnet til 20,9 mill kr årlig som
representerer 82,380 kr pr km veg pr år, eller 82 kr pr lm veg pr år. Dette forutsetter
et vegnett uten forfall.

Årlig ordinært fornyelsesb ehov av eksisterende vegobjekter pga elde og bruk er
beregnet til 8,4 mill kr årlig. Dette fornyelsesbehov er i sin helhet knyttet til
eksisterende vegnett og dets vegobjekter. Behovet inkluderer ingen utvidelser eller
endret nivå på vegstandard, forsterkn ingsbehov, miljøsatsing eller kollektivtilbud.
Dette fornyelsesbehovet omfatter heller ikke trafikksikkerhetstiltak.

Samlet forfall registrert pr medio 2016 er beregnet til 1,172 mrd kr. Dette inkluderer
et estimert forfall i manglende bæreevne på 85 % av samlet kjøreveger (antatt 193
km av 227 km veg). Dette forsterkningsbehovet er beregnet til 1,042 mrd kr. En
forsvarlig ombygging og forsterkning av det kommunale vegnettet vil være en
formidabel teknisk og finansiell utfordring for kommunen, og vil kansk je aldri bli
realisert. Uten en forsterkning av vegnettet vil kommunen, som i dag, leve med et
marginalt vegnett med dertil fremtidige vedlikeholdskostnader og forfall, samt et
lokalt udekket transportbehov.

Ser en bort fra dette betydelige forsterkningsb ehovet er det øvrige registrerte forfallet
beregnet til 129,6 mill kr. Forfallet på vegdekkene (asfalt - og grusdekker) på
kjørevegene er betydelig og er beregnet til 72 mill kr. Vedlikeholdet av vegdekkene



er forsømt over tid og representerer derfor i dag en betydelig finansiell utfordring.

En fjerning av forfallet pr medio 2016 vil kreve årlige øremerkede investeringsmidler
mellom 33,3 og 11,3 mill kr årlig i perioden 2017 - 2024. Det vises til foreslåtte
handlingsprogram i kapittel 8.

Det ordinæ re veg - budsjettet (driftsbudsjettet) er samlede tildeling til drift og vedlikehold av
vegnettet. Tidligere tildelte rammer over det ordinære driftsbudsjettet fra perioden 2010 - 2015 er
presentert i tabellen nedenfor. Energibehovet knyttet til veglys bevilge s over egen post.
Strømforbruket har i snitt vært 1,603 mill kr i perioden 2011 - 2015. Samlet tildeling i perioden
2011 - 2015 er vist i tabellen nedenfor. Årlige tildelte midler har i perioden 2010 - 2015 vært fast lik
3,393 mill kr ekskludert energi til vegly s. Årlig drifts - og vedlikeholdsbehov er beregnet til 20,9
mill kr.

Årlig tildelt driftsmidler inkl energi i perioden 2011 - 2015 (1000 kr)

2011 2012 2013 2014 2015 snitt
4 996 4 996 4 996 4 996 4 996 4 996

Tildelingen i perioden 2010 - 2015 representert et avvik på 15,9 mill kr årlig i forhold til beregnet
årlig drifts - og vedlikeholdsbehov på 20,9 mill kr årlig. Underdekningen er 76 % av det årlige
beregnet behov. Tildelte rammer fremtvinger nedprioriteringer som fører til at nødvendige tiltak
ikke blir iverksatt og som gir en redusert vegstandard. Forfallet øker og forfallet i seg selv
vanskeliggjør og fordyrer i tillegg gjennomføringen av både ordinære drifts - og
vedlikeholdstiltak. Forfallet på vegdekkene antas å være et resultat av langvarig underdekning i
tildelte budsjett.

Tildelte midler over investeringsbudsjettet har variert betydelig i perioden 2011 - 2015, det vises
til tabellen nedenfor. Generelt er 90 % av midlene benyttet til fornyelse av eksister ende
vegdekker grunnet utilstrekkelig rammer over driftsbudsjettet, mens resterende 10 % er anvendt
til legging av fast dekke på nye etablerte kommunale veger. En har i realiteten ikke hatt midler til
å skifte ut eller oppgradere eksisterende vegobjekter p å eller langs vegnettet i perioden. Alderen
på objekter er økt og forfallet er blitt større.

Årlig tildelt investeringsbudsjett i perioden 2011 - 2015 (1000 kr)

2011 2012 2013 2014 2015 snitt
2 500 1 000 2 000 3 000 3 000 2 300

I perioden 2011 - 2015 er det kommunale vegnettet samlet i snitt blitt tilgodesett med 7,3 mill kr
årlig (7,296 mill kr) over driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet. Dette representerer 28,758 kr
pr km pr år. Hovedplanen dokumenterer at 1 km kommunal veg i Ringerike over tid må tilføres
115,490 kr pr km pr år i drift, vedlikehold og utskifting av eksisterende vegobjekter for å fremstå
uten forfall. Den faktiske tildelingen har mao vært 25 % i forhold til det fremsatte estimerte
samlede behov.

Vegnettet er riktignok gitt et økonomisk løft i 2016 mhp både tildelte driftsmidler og



investeringsmidler. Det ordinære tildelte driftsbudsjettet for 2016 er 8,7 mill kr ekskludert
energikostnader til veglys. Tildelt investeringsbudsjett for 2016 er på hele 30,2 mil l kr som
fordeler seg på 11,7 mill kr til rehabilitering av bruer, 15 mill kr til fornying av utvalgte
vegparseller samt 3,5 mill kr til utskifting av kvikksølvholdige lamper (HQL) med LED - lys.

Tildelte midler over driftsbudsjettet i perioden 2011 - 2015 til vegformål var i gjennomsnitt
4,996 mill kr årlig, inkludert kostnadene til vegforvalter - rollen og energibehovet til veglys.

Det ordinære drift - og vedlikeholdsbehovet inklusiv forvaltningen av vegnettet er beregnet
til 20,9 mill kr årlig. De beregnede årlige ordinære behovene er nøkternt kalkulert og
knyttet til lokalt prisnivå og erfaringer vedrørende drift og vedlikehold av det kommunale
vegnettet. Den faktiske tildelingen i perioden har vært 4,996 mill kr årlig; mao 24 % av det
ordinære behovet.

Vi estimerer forfallet pr medio 2016 å representere en merkostnad på 5 - 10 % i
gjennomføringen av drifts - og vedlikeholdstiltak i forhold til et vegnett uten forfall.
Forfallet vanskeliggjør gjennomf øringen av driftingen av vegnettet og reduserer
fremdriften av tiltak på og langs vegen. Dersom dette bevilgningsnivået opprettholdes må
en forvente ytterlige forfall på vegnettet, økte ulykker, økte transportkostnader for
vegbruker samt økte erstatningskr av fra vegens naboer.

Årlig ordinært fornyelsesbehov for å fornye eksisterende vegobjekter pga elde og bruk er
beregnet til 8,4 mill kr årlig. Dette fornyelsesbehovet er i sin helhet knyttet til eksisterende
vegnett, og inkluderer ingen utvidelser eller e ndret nivå på vegstandard, forsterkning,
miljøsatsing, kollektivtilbud eller trafikksikkerhetstiltak.

Vegnettets samlede årlig behov (drift, vedlikehold og investering) er beregnet til 29,3 mill
kr., inklusiv kostnader til forvaltningen av vegnettet.

Mi dler til vegformål over investeringsbudsjettet var i perioden 2011 - 2015 i gjennomsnitt
2,3 mill kr årlig. Tildelingen er 27 % av beregnet årlig fornyelsesbehov. Disse
investeringsmidlene er nesten uten unntak anvendt til lokale utvalgte forsterkningstiltak
samt dekkelegging på nyanlegg. Tildelte investeringsmidler i 2016 er på hele 30,2 mill kr.
Med unntak av 2016, har en derfor i perioden tilnærmet ikke hatt ressurser til utskifting
eller oppgradering av øvrige vegobjekter på eller langs vegnettet. Alderen på disse
vegobjektene er økt med resultat at forfallet er økt.

Gis ikke det kommunale vegnettet høyere prioritet enn pr i dag vil misforholdet mellom
faktisk behov og tildelte rammer øke forfallet. Konsekvensen er bl.a. redusert
trafikksikkerhet, økt ta p av tidligere investert vegkapital og behovet for tyngre og mer
kostbare vedlikeholdstiltak.

Alternativt må kommunen redusere på vegstandarden skal tilbys slik at fremtidig standard
er i samsvar med de faktiske tildelte rammer. I prinsippet er dette enkelt og en ren
forvaltningsmessig avgjørelse.

Den kraftige økningen i tildelte investeringsmidler for 2016 er en utfordring for



ve gforvalteren. Tilsvarende vil være tilfelle dersom hovedplanen medvirker til økte
fremtidige tildelinger til vegformål. Forvaltningen av vegnettet krever 4 årsverk da en også
skal forholde seg til stadig økende publikumshenvendelser i bl.a. vegsaker. Dette er
inkludert i det fremsatte årlige driftsbehovet på 12,3 mill kr.



2. Øvrige styringsdokumenter

Ringerike kommune ønsker å gjøre ’Hovedplan veg (2017 - 2024) Ringerike kommune, Teknisk
forvaltning’ til et levende dokument for både vegforvalter og bevilg ende myndighet i perioden
2017 - 2024. Fremtidige tildelte rammer og iverksatte tiltak vil bli dokumentert og presentert. Vei - ,
park - og idrettsforvaltningen ønsker med basis i ‘Hovedplan veg’ å rapportere og dokumentere
utestående behov i forhold til vedtat te politiske og vegfaglige prioriteringer, samt disponeringen
av og kjøpekraften i tildelte budsjetter i perioden.

Vegnettet er ikke statisk, og endres over tid. Dette gjelder så vel utbygginger og utvidelser av
vegnettet, oppsett av nye vegobjekter, uts kifting av vegobjekter som følge av elde og bruk samt
politiske vedtak om tiltak og bevilgningsnivå. Grunnlaget for hovedplanen må derfor over tid
oppdateres. Dette kan gjøres rasjonelt da det meste av det kommunale vegnettet er registrert i
nasjonal vegda tabank (NVDB).

Etter en politisk og administrativ behandling av hovedplanen vil vei - , park - og
idrettsforvaltningen på grunnlag av tildelte rammer utarbeide en tilhørende handlingsplan.
Handlingsplanen vil være tre - delt og beskrive hvordan tildelte midler planlegges anvendt i fht

ordinær drift og vedlikehold
utskifting av vegobjekter for å forhindre forfall
fjerning av forfallet.

‘Hovedplan veg 2017 - 2024’ må sees i sammenheng med øvrige rammevilkå r relatert til
kommunal veg og bestemmelser gjeldende for Ringerike kommune, bl.a.:

Plan og bygningsloven
Kommuneplan – definerer bl.a. arealbruken
Reguleringsplaner – definerer arealer til offentlig veger og gater, gang - og sykkelveger,
parkerings areal og annet vegareal
Hovedplan Vann (legges fram for politisk vedtak høsten 2016)
Hovedplan Avløp 2016 - 2024
Ringerike kommune Graveinstruks. Vedtatt av kommunestyret 14.10.2010
Sykkelbyavtale 2015 - 2020
Lover og forskrifter – vegloven, vegtraf ikkloven, skiltforskriften, forskrift om arbeid på
offentlig veg, forskrift om inspeksjon av bruer, forskrift om universell utforming,
internkontrollforskriften, forskrift vedr avkjørsler fra offentlig veg, forskrift om parkering,
mm.
Vegnormaler og hånd bøker, Statens vegvesen.

Det er behov for en revisjon av både den lokale vegnormen og Trafikksikkerhetsplanen.

Opplistingen ovenfor er ikke komplett.

Vedlegg 1 beskriver noen typiske vegfaglige begrep.







 3. Kommunalt vegnettet og Teknisk forvaltning

3.1 Kommunalt vegnett
Ringerike kommune eier, forvalter og drifter i dag ca. 253,7 km kommunale veger, hvor ca. 57,2
km er grusveger. Med andre ord består 22,5 % av vegnettet med grusdekke. Vegnettet består av
226,6 km kjøreveg og 27,1 km gang - og sykkelveger. I tillegg består vegnettet av
parkeringsareal og ulike vegobjekter på og langs det kommunale vegnettet. Vedlegg 2 presenterer
aggregerte mengder av ulike vegobjekter.

En oppdatert registrering og invent ering av vegnettet er en av de viktigste forutsetningene for å
utarbeide en hovedplan veg med realistiske og dokumenterte behov. Vegforvalter må rett og slett
ha kunnskap og oversikt på eget vegnett.

Vegnettet og de ulike vegobjektene på og langs vegene ble fotografert og registrert inn i NVDB i
et selvstendig prosjekt gjennomført i 2015. Dette omfattet bl.a. vegdekker, skilt, rekkverk, fortau,
kantstein, leskur, stikkrenner, fartsdempere, gangfelt, holdeplasser, bommer og veglys. For
enk elte objekter har en gjort et estimat over mengder.

Det kommunale vegnettet representerer en samlet vegkapital på ca. 1,5 mrd kr målt i
2016 - kroner. Dette forutsetter et vegnett som er forsvarlig dimensjonert og etablert med
akseptable materialkvaliteter. En har i den sammenheng utelatt verdien av veg - grunn (areal),
grøfter og murer. Denne vegkapitalen er betydelig. Vegkapitalen av selve vegkroppen uten øvrige
vegobjekter er estimert til 1,224 mrd kr. Øvrige vegobjekter på og langs vegnettet representerer
en samlet vegkapital på 302 mill kr. Det vises til vedlegg 5.

Det er viktig å opprettholde denne vegkapitalen for oppnå de forventede levetider av ulike tiltak
og ulike vegobjekter som allerede er anskaffet. Dersom vegkapitalen forringes sterkt er det ik ke
teknisk mulig eller økonomisk forsvarlig å vedlikeholde objektet. Vegobjektet må da fjernes og
erstattes med et nytt element. Dersom en drifter og vedlikeholder det samme objektet på et
forsvarlig nivå over tid, så kan vedlikeholdet eller utskiftingen a v vegobjektet i det minste blitt
utsatt i tid. Dette vil over tid medvirke til et mer optimalt kostnadsnivå. Der er selvsagt
vegobjekter som ikke er ment å bli vedlikeholdt, men som skiftes ut pga elde og bruk. En
skiltplate er et eksempel på et slikt obje kt.

3.2 Vei - , park - og idrettsforvaltningen
Vei - , park - og idrettsforvaltningen har forvaltningsansvaret for det kommunale vegnettet. Dette
omfatter bl.a. drift, vedlikehold og investeringer. Enheten har ikke primæransvar innenfor plan - ,
regulerings - o g byggesaker, men uttaler seg om nye anlegg som er på planleggingsstadiet. Vei - ,
park - og idrettsforvaltningen består pr august 2016 av 3 ansatte.

Enheten ble omorganisert fom 1.1.2015 i en ren bestiller - og utførermodell der tidligere
kommunal egenregi n å er etablert i en egen kommunal enhet, ‘Teknisk drift’. Det er forhandlet og



inngått en skriftlig avtale om kjøp av veg - tjenester fra ‘Teknisk drift’. Avtalen beskriver
estimerte timeverk på utvalgte driftsoppgaver på vegnettet med tilhørende enhetspriser for
mannskap og maskiner. Dagens organisering er da slik at vegforvalter ikke lenger eier maskiner,
ei heller har noe ansvar for maskiner eller maskinbudsjett og har ingen ansatte eller
personalansvar for folk som arbeider ute på vegnettet.

Forvaltningen omfatter bl.a. budsjett/ regnskapsføring, vedlikehold og revisjon av normaler/
plangrunnlag, ekstern utlysning og kontrahering av tiltak på veg, revisjon av avtaler og
oppfølging med ‘Teknisk drift’, rehabilitering av prosjekter, overtakelser av ferdigsti lte
prosjekter, informasjon til publikum, besvarelser og klagebehandling til/ fra publikum,
befaringer, fastsettelse av bruksklasser på vegnettet, oppfølging av bruer i hht nasjonale
forskrifter, beredskap generelt, oppfølging av gjennomføringen av vinterd riften, samt deltakelse i
ulike kommunale fag - grupper.

Vei - , park - og idrettsforvaltningen har også ansvar for resultatområdene park og idrett.

Teknisk drift gjennomfører en rekke drifts - og vedlikeholdstiltak. I tillegg kontraheres i forhold
til behov og tildelte midler ulike drifts - og vedlikeholdstiltak i det private markedet. Dette
omfatter normalt:

asfaltlapping (egenregien)
kantslått (egenregi/ delvis private)
høvling og grusing (grusveier) (egenregi/ private)
grøfterensk (egenregi / private)
støvdemping (private)
søppeltømming (egenregi)
skilting og sperring i fbm 1. og 17. mai (egenregi)
slukrensk (egenregi/ private)
ettersyn av stikkrenner (egenregi)
vårfeiing (egenregi)
vinterdrift (egenregi/ private).

Etter behov og ved tilgjengelige midler vil tiltakene også kunne omfatte utbedring av skader på
bl.a. rekkverk, murer, og bruer.

Vei - , park - og idrettsforvaltningen har i tillegg ansvaret for å forvalte de lokale
parkeringsbestemmelser på offentlige veger og parkeri ngsplasser i kommunen. Teknisk drift
utøver kontrollen på vegne av Teknisk forvaltning.



4. Driftsbehovet på det kommunale vegnettet

Driftstiltak er nødvendig å gjennomføre for å sikre et åpent og tilgjengelig vegnett
med et akseptabelt nivå på fremkommelighet og trafikksikkerhet. Driftstiltak omfatter
normalt en fellesbetegnelse på tiltak og aktiviteter som gjentas flere ganger, gjerne i
samme sesong og på samme veg. Typiske driftsaktiviteter er: vinterdrift (brøyting,
strøing, høvling, bortkjø ring av snø) og sommerdrift (kantklipp, renhold, grøfterensk,
sluktømming, tilsyn av stikkrenner, merking av gangfelt, osv.) samt drift av veglys.

Driftstiltak gir normalt ingen fysisk restverdi i seg selv, men kan medvirke til økt
levetid på tilstøtende vegobjekter. Grøfterensk bidrar til ønsket levetid på et vegdekke.
Vinterdriften og drift av veglys kan ikke gjenfinnes på vegnettet påfølgende sommer.
Tilsvarende gjelder de fleste gjennomførte driftstiltak.

En vegeier blir aldri ferdig med å drifte s itt vegnett; dette er en kontinuerlig og nødvendig
prosess. Driftstiltak vil ved utilstrekkelige tildelte budsjetter derfor nesten uten unntak bli
budsjettvinnere i fht investerings - og vedlikeholdstiltak. Vinterdriften prioriteres normalt f.eks på
bekostn ing av oppgradering av skiltparken eller vedlikehold av vegdekker. Driftsnivået påvirker
trafikksikkerheten og fremkommeligheten på vegnettet.

Driftsbehovet for det kommunale vegnettet i Ringerike er beregnet ut fra veglengden, registrert
mengder ulike ve gobjekter og tilstand, erfaringer og kjøpekraften nedfelt i tidligere tildelte
budsjetter i forhold til ønsket levert driftsnivå. Med kjøpekraften menes måloppnåelse en oppnår
ved det tildelte budsjettet i fht til vegnettets faktiske behov. Eksempelvis har det ikke vært stabile
rammer for å prioritere rensk av grøfter og kummer, kantklipp, renhold samt siktrydding i forhold
til det faktiske behov.

Det årlige samlede driftsbehovet er beregnet til 12,3 mill kr. Dette inkluderer kostnadene til
forvaltningen av vegnettet. Kostnadene knyttet til forvaltningen resulterer ikke i tiltak eller
verdiskapning ute på vegen, men er i sin helhet rene forvaltningsoppgaver. Behovet for
forvaltningen av vegnettet er nøkternt vurdert å representere 4 årsverk som krever 2,1 mill kr
årlig. Pr august 2016 anvendes 3 årsverk. Personalkostnadene (lønn, overtid, sykefravær, pensjon
mm) for forvaltningen tas av det ordinære driftsbudsjettet til veg.

Dette driftsbehovet forutsetter at vegnettet ikke er befengt med forfall. Et forf all vanskeliggjør
drifting av vegnettet og fordyrer gjennomføringen av ordinære driftstiltak.

En dårlig dekketilstand fører bl.a. til behov for flere brøyte - og strøtiltak vinterstid, og vegbruker
tilbys en redusert standard. Ungskog og kratt etablerer s eg der kantklipp og siktrydding ikke
gjennomføres. Tømming av kun utvalgte enkeltsluk som allerede er fylt med slam gir en høy
enhetskostnad. Grøfter som har redusert kapasitet eller ikke renskes fører til følgeskader på vegen
og dens sideterreng. Redusert driftsnivå vil i tillegg også føre til mer skader og dermed et økt
vedlikeholdsbehov.



Fordelingen av det beregnede årlige driftsbehovet er presentert på hovedaktiviteter i Figur 1.
Detaljer er vist i vedlegg 3.

Opprettholdelse av en akseptabel vinters tandard for en ‘normal - vinter’ er beregnet til 6,093 mill
kr årlig. Dette inkluderer alle brøyteroder, bortkjøring av snø, fjerning av is - såle med høvel,
steaming av stikkrenner samt brøyting av utvalgte private veger. Krever en vintersesong tiltak
utover dette, må midler tas fra det ordinære driftsbudsjettet eller ekstra midler må stilles til
disposisjon.
Samlet utgift til drift av veglys med kommunalt ansvar (energikostnad, nettleie) er dokumentert
til 2,1 mill kr å rlig. Det vises til omtale i kapittel 1. I tillegg påløper vedlikeholdskostnader
knyttet til utskifting av ødelagte armaturer. Det vises til kapittel 5. Oppgraderingsbehovet,
utskifting av kvikksølvholdige lamper, utskifting til LED - lys og installasjon av målere er omtalt i
kapittel 7.

Vinterdriften og drift av veglys er de største kostnadsbærere. Vinterdrift og veglys representerer
samlet 8,193 mill kr årlig, eller 67 % av samlet beregnet årlig driftsbehov.

Figur 1 Fordeling av beregnet å rlig driftsbehov (12,3 mill kr årlig)

Samlet årlig driftsbehov inklusiv forvaltningen av vegnettet er beregnet til 12,3 mill kr
årlig. Dette forutsetter at vegnettet ikke er befengt med forfall.

Samlet årlig driftsbehov tilsvarer en årlig enhetspris l ik 48,600 kr pr km (samlet for
veg og gang - og sykkelveg) pr år, eller 49 kr pr lm pr år.

Vinterdriften (brøyting, strøing, høvling og bortkjøring av snø), drift av veglys og
sommerdrift (primært renhold, sluktømming og grøfterensk) er essensielle driftst iltak
for å opprettholde og sikre framkommelighet og trafikksikkerheten.

Vinterdriften (6,093 mill kr årlig) og drift av veglys (2,1 mill kr årlig) representerer
8,193 mill kr årlig; eller 67 % av samlet årlig beregnet driftsbehov.

Kommunen gjennomføre r i dag etter bestemmelse fra administrasjonen driftstjenester
på veger utenom eget kommunalt vegnettet. Dette gjelder brøyting på utvalgte private
veger og drift av veglys på deler av fylkesvegnettet og riksvegnettet. Midlene tas fra
det ordinære tildelte driftsbudsjettet. Snøbrøytingen på private veger representerer en
årlig kostnad lik 90.000 kr. Kostnaden på nevnte veglys utenom eget vegnett er ikke
målt eller kartlagt.





5. Vedlikeholdsbehovet på det kommunale vegnettet

Vegnettet skal brukes og vil derfor over tid slites og dette krever vedlikeholdsmidler.
Vegnettet påføres påkjørselskader, skader som skyldes dårlig utførelse, feil materialvalg
eller materialkombinasjoner, mangelfulle tiltak, samt skader som skyldes vær o g årstider. I
tillegg utsettes vegnettet for slitasje og skader relatert til den tilsiktende bruken av
vegnettet og elde generelt.

Skadene må utbedres for å ivareta trafikksikkerheten men også for å opprettholde
funksjonaliteten og for å utnytte restleve tiden av vegobjektene. Dette krever at nødvendige
tiltak må prioriteres og iverksettes på riktig tid og sted. Dette betinger igjen av
vegforvalter er kompetent og har den nødvendige oversikt over eget vegnett slik at
iverksatte tiltak er fornuftige i forho ld til behov og tilgjengelige midler. Dette er en
kontinuerlig prosess.

Redusert driftsinnsats vil også påvirke og øke vedlikeholdsbehovet. Det beregnede
vedlikeholdsbehovet som presenteres her forutsetter at vegnettets driftes på et forsvarlig
og aksept abelt nivå.

Vi har estimert forventede skader og tilhørende fremtidige erstatningskrav fra naboer i
størrelsesorden kr. 200.000 pr år relatert til flom og ekstremvær. Kraftig nedbør resulterer i
skader på grunn av manglende grø fter og delvis underdimensjonerte stikkrenner, stedvis for lite
sideterreng og til dels mangelfull rensk av grøfter. Både vegnettet, dets sideterreng og privat
eiendom kan bli påført skader. Estimert beløp er ikke tilstrekkelig for å håndtere skader etter
ekstreme hendelser.

Dette vedlikeholdsbehovet omfatter ikke vedlikehold av stikkrenner, murer, fartsdempere eller
løpende utskiftinger av vegobjekter på eller langs vegnettet som naturlig forfaller i kvalitet
relatert til elde og oppnådd funksjonstid. Det te er presentert i kapittel 6.

Figur 2 angir beregnet årlige vedlikeholdsbehov lik kr. 8,6 mill. Detaljer er vist i vedlegg 4.

Fornyelsen av asfaltdekker krever et årlig vedlikehold beregnet til 6,265 mill kr årlig inkludert
lapping av lokale skader. Ve dlikeholdet av grusdekker er beregnet til 1,490 mill kr årlig. Det er
grusdekker på 22,5 % av samlet vegnett. Vegdekkene krever samlet 7,755 mill kr i årlig fornyelse
og vedlikehold. Dette representerer 90 % av samlet beregnet årlig vedlikeholdsbehov.

Di sse fremsatte behov forutsetter et vegnett uten et forfall. Behovet er knyttet til fornyelsen av
asfaltdekkene ved 20 års dekkelevetid samt behov for noe opprettingsmasse for å kunne
opprettholde en akseptabel dekketilstand. Det er med denne forutsetningen estimert at ca. 9,275
km asfaltert veg over tid må dekkefornyes årlig. I forbindelse med fornyelse av faste dekker vil
det i tillegg påløpe merkostnader knyttet til forarbeider. Disse arbeidene omfatter normalt
frigjøring av kummer, heving av kantstein, f resing av eksisterende dekker i sentrumsgater,
avretting med pukk eller fresemasser, utspleising mot avkjørsler mm.



Figur 2 Fordeling av beregnet årlig vedlikeholdsbehov (8,6 mill kr årlig)

Samlet årlig vedlikeholdsbehov er nøkternt beregnet til 8,6 mill kr årlig. Dette årlige
vedlikeholdsbehovet forutsetter at der ikke er noe forfall på vegdekkene.

Dette tilsvarer en årlig enhetspris lik 33,900 kr pr km (samlet for veg og gang - og
sykkelveg) pr år, eller 34 kr pr lm pr år.

Vedlikeholdet av vegdek ker (asfaltdekker og grusdekker) representerer i alt 7,755 mill
kr årlig, dvs 90 % av samlet vedlikeholdsbehov. For å opprettholde 20 års
dekkealder må 9,275 km veg dekkefornyes årlig. Dagens prisnivå (2016) tilsier at
dette representerer 5,865 mill kr år lig. Utbedring (lapping) av lokale dekkeskader og
grusvedlikeholdet påløper i tillegg.

Eventuelle lokale forsterkningsbehov eller forarbeider er ikke inkludert. Lokalt på den enkelte
parsell vil forsterkningsbehovet væ re langt utover det som presenteres her. Lokale
forsterkningstiltak som iverksettes i 2016 har en ‘normert’ enhetspris lik 5.400 kr pr løpemeter
veg; tilsvarende 8 ganger mer enn kostnaden knyttet til kun fornyelsen av asfaltdekket. Det vises
til kapittel 7.



6. Fornyelsesbehovet på det kommunale vegnettet

Bruken av vegnettet vil, sammen med slitasjen og nedbrytningen fra vann, frost og
andre klimapåkjenninger, over tid kreve at objekter på og langs vegen må skiftes ut og
erstattes med nye objekter. Alle objekter og bestanddeler på eller langs vegen har en
begrenset levetid og funksjonstid (holdbarhet). Vegobjektene må til slutt skiftes ut for
å opprettholde et ønsket kvalitetsnivå og dermed ønsket trafikksik kerhetsnivå. Over
tid må i prinsippet alle vegobjekter skiftes ut og erstattes.

Beregnet fornyelsesbehov inkluderer ikke trafikksikkerhetstiltak. Beregnet
fornyelsesbehov uttrykker årlig kapitalbehov for å skifte ut eksisterende vegobjekter
pga elde for å tilby et vegnett uten forfall. Utbedring av eksisterende forfall, se
kapittel 7, krever ytterligere midler.

Vi har i fastsettelsen av fornyelsesbehovet ikke beregnet vegkapitalen eller vurdert
eller inkludert behovet for utskifting av bruer, murer, vego verbygningen, verdien av
veg - grunn eller grøfter. Det er delvis problematisk og noe akademisk å beregne
verdien og levetiden på disse objektene. Dette er derfor ikke forsøkt gjort her.
Utskifting av flere av disse objektene er svært kostbare på tidspunktet når fornyelsen
finner sted, men disse kostnadene er ikke medtatt her.

Veglengden, antall/ mengde ulike vegobjekter, fordelingen av alder på objekter,
anslått levetid for de ulike objektstypene, kostnaden for å erstatte og skifte ut et objekt
samt valgte vegstandard er normalt bestemmende for fornyelsesbehovet.

I tillegg påvirker selvsagt den utførte drifts - og vedlikeholdsinnsatsen levetiden på
vegobjekter og dermed også fornyelsesbehovet. Forsvarlig driftstiltak og vedlikehold/
reparasjoner kan påvirke og forlenge objektets levetid. Motsatt fall vil en ikke kunne
oppnå nevnte levetider, objekter må fornyes hyppigere og fornyelsesbehovet vil øke
tilsvarende.

Utskifting og fornyelse av objekter på og langs vegnettets er nødvendig for å opprettholde en
ønsket fysisk/ teknisk standard og kvalitet over tid. Behovet vil derfor være av ulik art, kostnad,
omfang og gjennomføres på ulikt tidspunkt. Levetiden for ulike vegobjekter er bl.a. avhengig av
valgte tekniske løsninger, kvaliteten på materialer som blir benyttet og det håndverket som blir
utført (f.eks ved dekkefornyelse), drifts - og vedlikeholdsnivået samt lokalt klima og
trafikkmengden.

Det beregnede fornyelsesbehovet er lik 20,7 mill kr å rlig og er presentert i Figur 3. Dette
inkluderer ombygging eller utskifting av alle kjøreveger etter 100 års levetid. Detaljer er vist i
vedlegg 5. Beregningene inkluderer ikke grøfter eller murer. Ser en bort fra ombygging og
utskifting av vegkroppen er det årlige utskiftingsbehovet lik 8,381 mill kr.

Beregningene tar utgangspunkt i erfarte/ antatte normale levetider for de ulike eksisterende



vegobjektene for å kunne opprettholde en akseptabel vegstandard over tid. Fornyelsesbehovet
forutsetter at de ant atte levetider er reelle og at objektene skiftes ut og erstattes når kvaliteten og
tilstanden tilser dette. Denne utskiftingstakten for de ulike vegobjekter vil medvirke til
opprettholdelsen av en akseptabel vegstandard over tid og er nødvendig for å unngå et fremtidig
forfall.

Grunnlaget for dokumentasjonen og beregningen av fornyelsesbehovet er vegnettets størrelse,
sammensetning og mengdene av de ulike vegobjektene på og langs det kommunale vegnettet pr
medio 2016. Det vises til vedlegg 2.

Figur 3 For delingen av årlig fornyelsesbehov (20,683 mill kr årlig), inkl fornyelse av
vegoverbygningen.

Fornyelsen av asfaltdekker og grusdekker er beregnet til 7,755 mill kr årlig, og er presentert i
vedlikeholdsbehovet i kapittel 5. Dette årlige vedlikeholdsbehov et forutsetter et vegnett uten
forfall.

Drifts - og vedlikeholdsinnsatsen påvirker levetiden for vegobjektene. Med redusert innsats vil
vegobjektet ikke kunne oppnå ønsket levetid med akseptabel standard, objekter må fornyes
hyppigere enn normalt, og forny elsesbehovet vil øke tilsvarende. Vegkapital går tapt.

Det beregnede årlige fornyelsesbehovet tar ikke høyde for ressurser og ekstra kapital som må til
for å fjerne eksisterende forfall. Forfallet og behov for midler for å fjerne forfallet er omtalt i hhv
kapittel 7 og 8.

Dersom grøfter, stikkrenner, sluk og kummer ikke renskes tilstrekkelig vil vann trenge inn i
vegkroppen. Dette vil svekke vegens bæreevne og dermed redusere vegdekkenes levetid.
Vedlikeholdsbehovet for å utbedre lokale dekkeskader vil øk e. Vegdekkene må i en slik situasjon
fornyes/ reasfalteres hyppigere enn nødvendig. Kommunen får i en slik situasjon ikke ut den
ønskede eller potensielle levetiden på eksisterende objekter/ tidligere investert vegkapital. Dette
er bare ett eksempel som be lyser at drift - og vedlikeholdsinnsatsen påvirker levetider på fysiske
vegobjekter og dermed også fornyelsesbehovet.

Beregningene er knyttet opp til kostnad for innkjøp, anskaffelse og utskifting/ montering for de
ulike objektstypene etter antatt funksjon ell levetid.

Årlig fornyelsesbehov relatert til fornyelse og utskifting av veglys, fortau/ kantstein, sluk, skilt,
sluk og rekkverk er tunge kostnadsbærere. Hovedårsaken til dette er den store mengden av hver
objektstype samt enhetskostnaden. For detalje ne vises det til vedlegg 5.

Det årlige fornyelsesbehovet er nøkternt kostnadsberegnet til 20,683 mill kr årlig.
Dette inkluderer riktignok fornyelse og utskifting av vegoverbygningen ved 100 års
levetid. Det er lagt realistiske levetider til grunn for de ulike vegobjektene ved
beregningene av deres fornyelsesbehov over tid. Dette representerer 81,300 kr pr km
(veg og gang - og sykkelveg) pr år, eller 81 kr pr lm pr år. Estimatet inkluderer ikke
grøfter eller murer.



Dette fornyelsesbehovet samt antatte lev etider forutsetter samtidig at drifts - og
vedlikeholdsinnsatsen blir opprettholdt og prioritert over tid. Fornyelsesbehovet
forutsetter et vegnett uten forfall, og inkluderer ikke kostnader for å få fjernet
eventuelt forfall. Det vises til kapittel 7 for d okumentasjon av forfallet.

Ser en bort fra fornyelsen og utskifting av vegkroppen er det årlige fornyelsesbehovet
for alle øvrige vegobjekter beregnet til 8,381 mill kr. Dette representerer 33,000 kr pr
km (veg og gang - og sykkelveg) pr år, eller 33 kr pr lm pr år.

Fornyelsen av vegdekker (asfalt - og grusdekker) representerer 7,755 mill kr årlig og
påløper i tillegg, men er presentert og omtalt i vedlikeholdsbehovet, jmf kapittel 5.

Grøfterensk og sluktømming er eksempler på nødvendig driftstiltak for å sikre
trafikksikkerheten og samtidig opprettholde og muliggjøre tilsiktet levetid på
vegdekkene.





7. Forfall pr medio 2016

Begrepet forfall er normalt benyttet for å beskrive en tilstand eller et kvalitetsavvik til en
konstruksjon eller konstruksj onselement i forhold til et vedtatt eller ønsket kvalitetsnivå.
Forfallet omtales og presenteres ofte som en fysisk størrelse og/eller som en kostnad for å få
fjernet forfallet.

Det totale forfallet er ikke registrert, men det foreligger registreringer av forfall relatert til
vegdekker, veglys, deler av brumassen, skilt, rekkverk og fortau. Utover dette er det gjort
overslag av forfall knyttet til manglende bæreevne, grøfterensk og slamsuging av kummer,
samt behov for flere stikkrenner og sluk på utvalgte problempunkter på vegnettet.

Dette forfallet er beregnet og representerer en samlet kostnad lik 1,172 mrd kr. Dette
inkluderer et estimert forfall knyttet manglende bæreevne på 85 % av samlet kjøreveg. Dette
forsterkningsbehovet er på grunnlag av lokalt p risnivå grovt estimert til 1,042 mrd kr.

Samlet forfall på øvrige vegobjekter, fratrukket forsterkningsbehovet, er registrert og
beregnet til 129,6 mill kr. Dette representerer 504,500 kr pr km veg.

Forfallet på vegdekkene på kjøreve gene er betydelig og beregnet til 72 mill kr. Dette
omfatter faste dekker så vel som grusdekker. Vegdekkene er det vegobjektet som er mest
forsømt. Det er registrert et forfall på hele 135,5 km av 194,5 km asfaltert kjøreveg. I tillegg
har nærmere 46,5 km av samlet 57,2 km grusveger et forsømt dekkevedlikehold. Dette
forfallet representerer en betydelig finansiell utfordring om forfallet skal utbedres.

Utilstrekkelige budsjettrammer tvinger vegeier til å prioritere driftstiltak fremfor gjennomføring
av ve dlikeholdstiltak på det eksisterende vegnettet. Driften vil nesten uten unntak være
budsjett - vinneren i slike situasjoner.

Driftstiltak er nødvendig for å kunne tilby, samt opprettholde et tilgjengelig og fremkommelig
vegnett med akseptabel trafikksikkerh et. Drift av gatelys, gjennomføring av vinterdrift, renhold,
grøftetiltak og en minimum kontroll på vegetasjon langs vegen er typiske og nødvendige
driftstiltak. Konsekvensen av at øvrige driftstiltak ikke iverksettes eller blir utsatt i tid vil
resultere i akselererende skader, uønsket tap av investert vegkapital samt redusert
trafikksikkerhet.

Skattebetaler og vegeier blir begge lidende dersom vegstandarden forfaller. Trafikksikkerheten
reduseres (økte ulykkeskostnader), reisetiden forlenges, drivstoff - f orbruket øker og slitasjen på
kjøretøy øker. Vegbruker blir påført merkostnader. Kommunen må forvente økte erstatningskrav
fra bileier grunnet skader påført kjøretøyet som kan relateres til dårlig vegstandard. I tillegg vil
redusert vegstandard føre til øk te miljøutslipp.



Forfallet vil normalt føre til økt uforutsigbarhet mhp drifts - og vedlikeholdsbehov. Vegeier må
forvente hyppigere strakstiltak og nødreparasjoner som kan forrykke planlagte tiltak. Disse tiltak
kan bli utsatt. Strakstiltak er ofte fordyr ende i fht planmessige tiltak, og det er ofte en noe
begrenset kvalitet på disse tiltakene.

Driftsbehov og fornyelsesbehov påvirker hverandre. En utsettelse eller forsømmelse av
vedlikeholdet eller fornyelsen av vegobjekter vil bety at driften av det samm e vegnettet blir mer
utfordrende samt resultere i en mer kostbar gjennomføring. Eksempelvis vil vinterdrift på veger
med dårlige vegdekker resultere i behov for flere gjennombrøytinger og økt strøforbruk (sand og
salt). Dermed blir også vinterdriften mer k ostbar for vegeier. Et saltet vegnett med en dårlig
dekketilstand krever også et større saltforbruk og dermed økte miljøutslipp.

Samlet forfallet er beregnet til 1,172 mrd kr. Detaljene i beregningene er vist i vedlegg 6. Dette
inkluderer et estimert forf all knyttet til manglende bæreevne på 85 % av samlet kjøreveg (antatt
193 km av 227 km veg).

En forsvarlig ombygging og forsterkning av det kommunale vegnettet vil være en formidabel
teknisk og finansiell utfordring for kommunen, og vil kanskje aldri bli realisert.
Forsterkningsbehovet er beregnet til 1,042 mrd kr. Vegdekkene og vegkroppen er det vegobjektet
med størst forfall.

Samlet forfall på øvrige vegobjekter på og langs det kommunale vegnettet, uten hensyn til
forsterkningsbehovet, er beregnet til 129,6 mill kr og vist i Figur 4.

Figur 4 Fordelingen av forfallet pr medio 2016 fratrukket forsterkningsbehov

Uten en forsterkning av vegnettet vil kommunen, som i dag, leve med et marginalt vegnett. En vil
ikke kunne oppnå 20 års dekkelevetid og må fornye vegdekkene hyppigere. Forfallet vil fordyre
vedlikeholdet av vegnettet. Tildeles ikke de nødvendige vedlikeholdsmidler vil dekketilstanden
bli redusert, som gir økte transportkostnader for vegbruker. Tillatt aksellast kan bli nedjustert.

Forfallet er i vedlegg 6 systematisert og presentert i forhold til årsaken til forfallet:

driftsrelatert forfall
vedlikeholdsrelatert forfall
funksjonsbasert forfall.

Med funksjonsbasert forfall menes her behov for objekter som pr i dag ikke forefinnes i
t ilstrekkelig grad på eksisterende vegnett, f.eks behov for flere grøfter, sluk, stikkrenner, veglys,
rekkverk og murer. For veglys omfatter dette i tillegg behovet for installasjon av nye målere og
tennskap.

Nedenfor omtales og dokumenteres forfallet til noen utvalgte objekter. Opplistingen gjengir
ingen prioritering. Prioriteringer er vist i handlingsprogrammet i kapittel 8.

Forfall veglys



Ringerike kommune har tidligere skiftet ut armaturer med PCB. Utskiftingen måtte skje innen
utgangen av 2007, i hht krav fra tidligere SFT (Statens Forurensningstilsyn). I ettertid er det nylig
kommet to nye krav til veglys, begge ut fra miljøhensyn:

Forbud mot produksjon og omsetting av kvikksølvarmaturer etter 14.3.2015 i hht
EU - direktiv No. 245/2009
Krav om inn føring av AMS (avanserte måle - og styringssystemer) innen 1.1.2019 i hht
krav fra NVE. Det er krav om at energiforbruket skal måles. Dette kravet gjelder også
andre kommunale anlegg og eiendommer. Det er knyttet usikkerhet til hvordan dette vil
bli praktis ert.

Det vil være fornuftig å se disse to nye kravene samlet under ett slik at de tekniske løsningene
som velges og oppgraderingen av veglyset blir mest kostnadseffektivt. Dette vil gi kommunen
anledning til å betale for det faktiske energiforbruket på eget vegnett, samt å få skilt ut
energiforbruket på fylkeskommunale og private veger.

Kommunen har over flere år prioritert og iverksatt tiltak for energiøkonomisering knyttet til
oppgradering av eksisterende veglys. Med investeringsbudsjettet for 2016 regner kommunen med
å ha fullført utskifting av gjenværende 2100 kvikksølvholdige lamper med nye LED - baserte
lamper innen utgangen av 2016. Flere lamper blir koblet sammen for å redusere antall målere
som har redusert fastavgiftene. Denne utskiftingen er a nslått å koste 4,8 mill kr.

I tillegg er der behov for oppgradering av tennskap og installasjon av målere for veglys for å
tilfredsstille kravet til måling av forbruk gjeldende fra 2019. Dette omfatter anskaffelse og
installasjon av ca 200 tennskap og mål ere til en enhetskostnad lik kr. 75.000 ferdig montert. I
tillegg påløper graving, kabelarbeider og sammenkoblinger av gamle kretser. Hele prosjektet er
estimert til ca 20 mill kr.

Vegdekker
Det kommunale vegnettet ble fotografert mai 2015 med to kamera p ekende forover for å fange
opp mest mulig av vegens sideterreng. Bildene er digitale stillbilder og tatt hver 5. meter i begge
retninger. På grunnlag av påmontert GPS - utstyr og bilens trippteller er vegene samtidig metrert
(oppmålt) og både bildets GPS - koo rdinater og metreringspunktet på vegen er digitalt knyttet til
hvert bilde.

På grunnlag av vegbildene ble dekketilstanden bedømt ved bruk av følgende skala:

Nivå 1, nylagt eller med liten skadegrad
Nivå 2, akseptabel normal brukstilstand, middels skadegrad
Nivå 3, snarlig behov for asfaltering, stor skadegrad
Nivå 4, uakseptabel tilstand, forfall, kritisk skadegrad

i hht nivå ene for tilstand slik dette er definert og angitt i NVDB (Nasjonal vegdatabank).

Dekketilstanden på hvert eneste vegbilde er bedømt. Vi kjenner da variasjonen av
dekketilstanden og omfanget av forfallet langs hver veg og hovedparsell, og dermed også



akkum ulert forfall på vegnettsnivå.

Av samlet veglengde kjøreveger og gang - og sykkelveger (253,7 km veg) ble 251,7 km
fotografert i 2015. I alt 194,5 km med asfaltdekker og 57,2 km med grusdekker er
tilstandsbedømt. Dette representerer en andel på 99,2 % i for hold til samlet lengde kjøreveg.

Dette gav følgende fordeling av aggregerte mengder (lm) faste dekker (asfalt/ grus) og tilhørende
dekketilstand på vegnettsnivå, se Tabell 1. Gjennomsnittlig vegbredde for asfaltert veg er 4,7
meter og 4,0 meter for grusve gene.

Dekketilstand
veger
asfalt

veger
grus

Nivå 1 7 605 0
Nivå 2 51 352 10 674
Nivå 3 126 489 46 473
Nivå 4 9 032 27
sum (lm) 194 487 57 174

Tabell 1. Registrert dekketilstand pr mai 2015.

Vi legger fø lgende forhold og forutsetninger til grunn for beregning av dette estimerte forfallet
(asfaltdekker):

Gjennomsnittlig vegbredde for asfaltert veg 4,7 meter (grusveg: 4,0 meter)
Nytt slitelag: 90 kg/m2
Behov for oppretting: 35 kg/m2
Kostnad kjøp og legging av ny asfalt: 885 kr pr tonn eks mva (prisnivå 2016)

Med overnevnte forutsetninger tilsier dette at 135,5 km veg har snarlig behov for dekkefornyelse.
Forfallet representerer (135,5 x 1000 x 0,125 x 885 x 4,7) 70,462 mill kr.

Beregningene tar ikke hensyn til eventuelle forsterkningstiltak, breddeutvidelser eller andre
geometriske forbedringer, forarbeider knyttet til selve asfaltarbeidene (som f.eks. grøfterensk,
fjerning av torvkanter, frigjøring av kummer og sluk, heving av k antstein som følge av redusert
kantsteinhøyde, utskifting av ødelagte stikkrenner og sluk), ei heller fremtidig prisreguleringer.
Disse behov må vurderes lokalt utfra befaringer, grunnundersøkelser og annen kartlegging som
ikke kan avdekkes ut fra kun visu ell bedømning av dekketilstanden.

For grusdekkene er det avdekket et betydelig forfall. Grusdekkene er over tid slitt bort uten at
vegene er gitt et forsvarlig vedlikehold gjennom oppgrusing. I dag er det problematisk og stedvis
umulig å høvle grusvegene d a der ikke er mer grusmaterialer å fordele på i vegens overflate.
Dette resulterer i tillegg til ansamling av vann i vegbanen og oppbløting og svekkelse av
vegene. I hovedsak krever 46,5 km av samlet 57,2 km grusveger full oppgrusing med utlegging
av 5 cm nytt gruslag. Dette krever 200 tonn grus pr km veg med en enhetspris lik 200 kr tonn
ferdig utlagt som representerer ca 40.000 kr pr km grusveg. Samlet forfall på grusvegene
representerer kr. 1,860 mill kr.



Vegdekkene er til for å bli brukt. Vegdekkene s kal derfor slites og brukes. Over tid må
9,725 km asfaltert veg årlig dekkefornyes. Dette må til for å sikre en akseptabel
dekketilstand. Vedlikeholdet av grusvegene (oppgrusing hvert 7. år samt årlig høvling og
støvbinding) krever 26,150 kr pr km pr år. D et er beregnet et årlig samlet behov for
dekkevedlikehold (asfalt og grus) lik 7,755 mill kr årlig. Det vises til kapittel 5.

Det er estimert et forfall på 135,5 km asfaltert veg pr mai 2015, som representerer ca 70 %
av samlet lengde asfalterte veger. De tte forfallet krever 70,462 mill kr for å bli lukket.
Forsterkningstiltak og nødvendig forarbeider er ikke inkludert i dette overslaget.

I tillegg er forfallet på grusvegene nesten totalt, med en forfallsandel lik 81 %. Nødvendig
oppgrusing av 46,5 km gru sveger koster 1,860 mill kr.

Samlet forfall på vegdekkene (asfalt og grus) er estimert til 72,322 mill kr. Dette
representerer 56 % av samlet registrert og estimert forfall på 129,6 mill kr når en ser bort
fra forsterkningsbehovet på 85 % av vegnettet.

Forsterkning av veger
Vegholder anslår at nærmere 85 % av samlet kjøreveger har et forsterkningsbehov. Hovedårsaken
til dette er at store deler av eksisterende kommunale vegnettet er blitt etablert over tid, uten noen
reell dimensjonering av vegoverbygnin gen eller bruk av importerte kvalitetsmasser i vegkroppen.
En anvendte stort sett de lokale stedlige massene i veglinjen etter beste evne. Vegene er ofte
oppgradert over tid, og den opprinnelige kjerrevegen er breddeutvidet etter behov.

Det er estimert at 193 km av 226,7 km kjøreveg har et forsterkningsbehov. Med dagens prisnivå
lik 5,400 kr pr lm veg tilsier dette et samlet forsterkningsbehov lik 1,042 mrd kr.
En forsvarlig ombygging og forsterkning av det kommunale vegnettet vil være e n formidabel
teknisk og finansiell utfordring for kommunen, og vil kanskje aldri bli realisert. Uten en
forsterkning av vegnettet vil kommunen, som i dag, leve med et marginalt vegnett.

Bruer
Kommunen gjennomfører årlige inspeksjoner og pålagte 5. års kon troller av bruer med bruk av
eksternt firma. Alle 37 kommunale bruer har vært gjenstand for hovedinspeksjon, slik at den
overordnede tilstand er kjent. I tillegg er spesialinspeksjon utført på 8 utvalgte bruer. For disse 8
av bruene er det avdekket et saml et forfall på 8,266 mill kr pr juni 2016. Kartleggingen av
rehabiliteringsbehovet av de øvrige bruene vil bli fulgt opp i handlingsprogrammet.

Drenssystem
Drenssystemet er befengt med forfall. Det er behov for etablering av ca. 15 nye sluk og ca 150
eksis terende sluk og sandfang er antatt ødelagt og må utbedres. Anslagsvis 100 % av eksisterende
åpne grøfter må reskes. Dette har over lang tid vært forsømt. Samlet forfall på drenssystemet er
estimert å være 10,3 mill kr, det vises til vedlegg 6.

Rekkverk
Re kkverk er registrert og tilstandsbedømt. Det antas at nærmere 20 % av samlet rekkverk er



befengt med et forfall. Dette forfallet representerer 1,94 mill kr med dagens enhetspris lik 731 kr
pr lm nytt rekkverk.





8. Handlingsprogram

Generelt
Denne rapporten dokumenterer at det eksisterende kommunale vegnettet på sikt må gis en høyere
prioritet og tilføres betydelig mer ressurser for å fremstå med akseptabel vegstandard. Dette
gjelder så vel prioriteringene og tildelingene til:

driftstiltak
vedlikeholdstiltak
investeringstiltak.

Gjennomsnittlig årlig tildeling til drift og vedlikehold har i perioden 2011 - 2015 vært 6,3 mill kr
inkludert kostnadene til forvaltningen av vegnettet (lø nn, sosiale utgifter) og energibehovet
knyttet til veglys. Tildelte driftsmidler for 2016 er 8,7 mill kr ekskludert energikostnader.

Hovedplan veg dokumenterer et årlig behov over det ordinære driftsbudsjettet på 20,9 mill kr.
Dette behovet inkluderer 4 å rsverk knyttet til forvaltningen av vegnettet. Det vises til hhv kapittel
4 og 5. I perioden 2011 - 2015 har det vært et årlig avvik på 14,6 mill kr til drifting og vedlikehold
av vegnettet i forhold til beregnet behov. Underdekningen representerer 70 % av d et årlige
beregnede drifts - og vedlikeholdsbehovet. Avviket i perioden har bidratt til forfallet på vegnettet.

For å forhindre et forfall må i tillegg eksisterende vegobjekter på og langs vegnettet skiftes ut til
rett tid og sted med nye objekter for at k valitet, tilstanden og funksjon til objektene ikke forfaller
til et uakseptabelt nivå. Utskiftingen bør finne sted ved estimert funksjonstid for de ulike
vegobjektene. Dette behovet er beregnet til 8,4 mill kr årlig, jmf kapittel 6. Dette inkluderer ikke
f ornyelsen av murer eller vegoverbygningen (vegkroppen).

For å forhindre forfall på vegnettet må vegnettet tilføres nærmere 29,3 mill kr årlig, inkl
forvaltning av vegnettet. Dette er det ordinære årlige ressursbehovet for at vegnettet skal
opprettholdes o ver tid med en akseptabel vegstandard uten forfall. Beregningene er nøkterne og i
hovedsak gjennomført utfra erfaringer fra den lokale vegforvalter og vegnettets lengde/
sammensetning.

Eventuelle fjerning av forfallet eller deler av dette forfallet, utvi delser på vegnettet,
standardheving, endret miljøprofil, sikkerhetstiltak mm vil kreve tildelinger utover overnevnte
fremsatte behov.

Forfallet på vegnettet medio 2016 er beregnet til 1,172 mrd kr. Vi har her inkludert et estimert
forsterkningsbehov av 85 % av samlet kjøreveg. Dette forsterkningsbehovet representerer 1,042
mrd kr. Dette forfallet har bygget seg opp over tid. Forfallet er i hovedsak registrert og
dokumentert. Forfallet er knyttet til rehabilitering av bruer, manglende bæreevne, manglende
gr øfterensk og fjerning av torvkanter, behovet knyttet til utskifting av kvikksølvholdige lamper
og montering av målere, oppgradering av rekkverk, fornyelse av asfaltdekker og grusveger, samt
behov for flere sluk, stikkrenner og rekkverk på utvalgte punkter på vegnettet. Det vises til Figur



4 og vedlegg 5. Ser en bort fra forsterkningsbehovet er det samlede forfallet lik 129,6 mill kr. Det
vises til Tabell 2.

Vegforvalter har over tid vært tvunget til å neglisjere rensk av grøfter og stikkrenner, samt
fornye lsen av eksisterende vegdekker. Forfallet på vegdekkene er betydelig og estimert til 72,322
mill kr. Samlet presentert forfall er ikke komplett. Rehabiliteringsbehovet for 8 av 37 bruer er til
nå kostnadsberegnet, jmf Tabell 2.

forfall tiltak/ enhetspris forfall
Utbedret
innen (år)

grøfterensk rensk av grøft og fjerning av torvkanter, kr. 56 pr lm 8 400 000 8

siktrydding
forbedre siktforhold, 3 ukesverk (2 mann, 1 lagbil, 1
traktor, 1 fliskutter, 1 motorsag lik 1134 kr/t) 128 000 1

sluk utskifting av 150 ødelagte sluk og sandfang, 11,313 kr/ stk. 1 697 000 3
nye sluk etablere 15 nye sluk (kr. 11313/ stk) 170 000 1
skilt utskifting av 20 skiltplater 60 000 1
veglys (kvikksølv) utskifting av 2100 HQL (kr. 2260/ stk) pr kontrakt 4 745 000 1
veglys (målere) utskifting/ installasjon 200 tennskap og kabelarbeider 20 000 000 3
rekkverk utskifting 20 % (2655 lm) a kr. 731/lm 1 941 000 4
asfaltdekker dekkefornyelse av forfall nivå 3 og 4, vei og gate 70 462 000 8
grusdekker oppgrusing av 46,5 km grusveg (kr. 40000 pr km veg) 1 860 000 2
Aure bru rehabiliteres 1 870 000 1
Åmot bru ny bru, stenges for tyngre kjøretøy inntil rehabilitert 1 220 000 1
Nye Huskebru rehabiliteres (Bk10, 60 tonn) 760 000 1
Frisvannsbrua ny platebru, beholde eksisterende landkar (Bk6) 1 080 000 1
Haug bru rehabiliteres (Bk8) 355 000 1
Gml Ådalsvei bru rehabilitering (Bk10, 60 tonn) 840 000 1
Østsideveien bru 2 rehabiliteres (Bk10) 640 000 1
Jonsrudveien bru rehabiliteres 1 500 000 1
fortau fornye fortau nivå 3, inkl ny betongstein, kr. 1800 pr lm 11 844 000 8
Samlet forfall ekskludert forsterkningsbehov pr medio 2016 129 572 000

Tabell 2. Forslag 100% utbedring av samlet forfall 129,6 mill kr (ekskludert
forsterkningsbehovet)

Forfallet på drenssystemet resulterer i lokale oppsamling og manglende avledning av
overflatevann fra sideterreng og langsgående grøfter. Dette forfallet gir følgeskader som erosjon i
vegkant og delvis naboeiendom, tap av vegens bæreevne og dermed avkortni ng i dekkealder.
Vegdekkene må fornyes hyppigere enn hva et optimalt driftsbudsjett ville resultert i.

Redusert driftsinnsats tærer på tidligere investert vegkapital, det koster å være fattig. Redusert
dekketilstand, manglende siktrydding og overflatevan n i vegbanen kan i tillegg redusere
trafikksikkerheten. Dersom forfallet skal utbedres må dette sannsynligvis finansieres med lånte
midler, med tilhørende rentebelastning. Forfallet vanskeliggjør og reduserer fremdriften av
ordinære drifts - og vedlikeholds tiltak på vegnettet. Forfallet reduserer mao kjøpekraften i de
ordinære tildelte driftsmidlene.



Nedenfor presenteres 3 alternative forslag for prioritering av forfallet i løpet av perioden
2017 - 2024 registrert pr medio 2016 i fht 100 %, 50 % og 0 % tildel ing. Uansett tildeling ønsker
vegadministrasjonen å dokumentere og kvittere tilbake til bevilgende myndigheter anvendelsen
av fremtidige tildelte rammer. Dette forutsetter at vegforvalter oppdaterer grunnlaget nedfelt i
denne hovedplanen.

Fjerning 100 % a v forfallet registrert medio 2016
Utfra en vegfaglig vurdering anbefales det at forfallet pr medio 2016 lukkes og utbedres over en
8 - årsperiode som vist i Tabell 2 ovenfor. De økonomiske konsekvensene er vist til Tabell 3
nedenfor. Kun en målrettet langsik tig politisk og økonomisk økt prioritering samt innsats fra en
kompetent vegforvalter over 8 - års perioden vil kunne resultere i et kommunalt vegnett med
akseptabel kvalitet uten forfall pr januar 2025.

For at dette forfallet ikke skal øke ytterligere i pe rioden 2017 - 2024 må vegnettet i den samme
perioden gis et forsvarlig drift - og vedlikeholdsnivå. Dette behovet er som vist beregnet til 20,9
mill kr årlig for hele perioden 2017 - 2024, inkl kostnader til forvaltningsoppgavene. I tillegg må
vegobjekter løpen de skiftes ut i hht stipulerte funksjonstid til en samlet årlig kostnad lik 8,4 mill
kr i hele perioden 2017 - 2024 for å unngå en tilvekst i forfallet.

Full utbedringen av forfallet (129,6 mill kr uten hensyn til forsterkningsbehovet) i hht Tabell 2
gir øk onomiske føringer og behov som vist i Tabell 3 nedenfor. Forslaget innebærer at
kommunen må bevilge øremerkede investeringsmidler fra 33,3 til 11,3 mill kr årlig i perioden
2017 - 2024.

forfall forfall 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

grøfterensk 8 400 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000

siktrydding 128 000 128 000

sluk 1 697 000 565 667 565 667 565 667

nye sluk 170 000 170 000

skilt 60 000 60 000

veglys (kvikksølv) 4 745 000 4 745 000

veglys (målere) 20 000 000 6 666 667 6 666 667 6 666 667

rekkverk 1 941 000 485 250 485 250 485 250 485 250

asfaltdekker 70 462 000 8 807 750 8 807 750 8 807 750 8 807 750 8 807 750 8 807 750 8 807 750 8 807 750

grusdekker 1 860 000 930 000 930 000

Aure bru 1 870 000 1 870 000

Åmot bru 1 220 000 1 220 000

Nye Huskebru 760 000 760 000

Frisvannsbrua 1 080 000 1 080 000

Haug bru 355 000 355 000

Gml Ådalsvei bru 840 000 840 000

Østsideveien bru 2 640 000 640 000

Jonsrudveien bru 1 500 000 1 500 000



fortau 11 844 000 1 480 500 1 480 500 1 480 500 1 480 500 1 480 500 1 480 500 1 480 500 1 480 500

Samlet forfall 129 572 000 33 353 833 19 985 833 19 055 833 11 823 500 11 338 250 11 338 250 11 338 250 11 338 250

Tabell 3. Årlige behov for 100 % fjerning av forfallet i perioden 2017 - 2024

Fjerning 50 % av forfallet registrert medio 2016
50 % utbedringen av forfallet i hht Tabell 2 gir økonomiske føringer og behov som vist i Tabell 4
nedenfor. Forslaget innebærer at kommunen må bevilge 62,1 mill kr (48,5 % av 129,6 mill kr)
over investerings budsjettet med beløp fra 13,6 til 5,4 mill kr årlig i perioden 2017 - 2024.
Forfallsobjekter som ikke blir prioritert eller ikke gis full uttelling, eller som forutsettes utbedret
og finansiert over investeringsbudsjettet for 2016, er vist med farge i Tabell 4.

Dette forslaget innebærer bl.a. at kun 50 % av forfallet på vegdekkene blir utbedret i perioden,
utskiftingen av kvikksølvholdige lamper blitt sluttført i 2016 og finansieres over
investeringsbudsjettet for 2016, bruene Aure, Åmot, Nye Huskebru og Fri svann blir rehabilitert
og finansiert i 2016, og at forfallet på fortauene ikke blir håndtert i det hele tatt i perioden
2017 - 2024.

Likeledes innebærer forslaget i Tabell 4 at kun 50 % av samlet kommunalt veglys får installert
målere og nye tennskap. Komm unen har selv i sitt investeringsbudsjett for 2017 foreslått 4,0 mill
kr og har skissert 5,75 mill kr i handlingsprogrammet for 2018. Forslaget innebærer altså at
kommunen ikke oppfyller det nasjonale kravet om innføring av AMS (automatisk styring og
målin g av energiforbruk) innen 1.1.2019.

Forslaget innebærer bl.a. at forfallet knyttet til manglende rensk av grøfter blir prioritert fullt ut,
da dette vil redusere det fremtidige forfallet på vegdekkene og tap i tidligere investert vegkapital.

forfall forfall 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

grøfterensk 8 400 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000

siktrydding 128 000 128 000

sluk 1 697 000 565 667 565 667 565 667

nye sluk 170 000 170 000

skilt 60 000 60 000

veglys (kvikksølv) 4 745 000

veglys (målere) 20 000 000 4 000 000 5 750 000

rekkverk 1 941 000 485 250 485 250 485 250 485 250

asfaltdekker 70 462 000 4 403 875 4 403 875 4 403 875 4 403 875 4 403 875 4 403 875 4 403 875 4 403 875

grusdekker 1 860 000 930 000 930 000

Aure bru 1 870 000

Åmot bru 1 220 000

Nye Huskebru 760 000

Frisvannsbrua 1 080 000

Haug bru 355 000 355 000

Gml Ådalsvei bru 840 000 840 000

Østsideveien bru 2 640 000 640 000



Jonsrudveien bru 1 500 000

fortau 11 844 000
forfall pr medio
2016 129 572 000 13 627 792 13 184 792 6 504 792 5 939 125 5 453 875 5 453 875 5 453 875 5 453 875

Tabell 4. Årlige behov for 50 % fjerning av forfallet i perioden 2017 - 2024

Konsekvenser ved opprettholdelse av dagens prioritering og ø konomiske tildeling
Drift - og vedlikehold av vegnettet er i perioden 2011 - 2015 blitt prioritert med 6,3 mill kr årlig,
inklusiv kostnadene til forvaltningen av vegnettet og energibehovet knyttet til veglys.

Som nevnt ovenfor har det i perioden 2011 - 2015 v ært et årlig avvik på 14,6 mill kr i tildelte
ramme i forhold til beregnet årlig drift - og vedlikeholdsbehov på 20,9 mill kr. Den faktiske
tildelingen har i perioden 2011 - 2015 vært 30 % av beregnet behov. I tillegg påløper der et årlig
utskiftingsbehov lik 8,4 mill kr.

Dersom det ordinære fremtidige vegbudsjettet ikke økes, vil eksisterende forfall øke ytterligere.
Alternativt må vegstandarden reduseres i samsvar med fremtidig bevilget nivå. Det er ikke mulig
å gi noen eksakt beskrivelse av reduksjonen i v egstandard som denne prioriteringen vil resultere
i.

Vegbruker vil i en slik situasjon måtte bli tilbudt en dårligere vegstandard og ytterligere
vegkapital vil gå tapt. Asfaltdekkene vil forfalle ytterligere, gjennomføringen av vinterdriften blir
mer pr oblematisk og vil kreve økt frekvens på brøyting og strøing. Vinterdriften blir altså mer
kostbar.

Uten økte midler til ordinære tiltak på grusvegene er det ikke mulig å gi disse vegene det
kvalitetsløftet som trengs, samt at eventuelle lokale iverksatte tiltak blir kostbare med marginale
effekter.

Noen av de mest essensielle drifts - og vedlikeholdstiltakene er å kunne håndtere
nedbørsmengdene, kanalisere og avlede vannmengdene på og i tilknytning til vegnettet. Til slutt
blir vegforvalter med dagens bev ilgningsnivå tvunget til å renske grøftene og stikkrenner på
bekostning av andre behov; f.eks fornyelsen av vegdekker. Grøftene er allerede svært
gjenslammet.

Gamle og utilstrekkelige stikkrenner, især eksisterende betongrenner med utilstrekkelige
dimens joner, vil bryte sammen. Dette kan tilslutt redusere effekten av dagens beredskapsnivå og
vaktordninger.

Tildelte ressurser må i sterkere grad bli anvendt på strakstiltak som vanskelig lar seg forutsi eller
planlegge. Strakstiltak er ofte mer kostbare i utførelse enn i forhold til tiltak som er planlagt. En
må ta skadene og de lokale kollapsene der og da.

En må forvente ytterligere skader og erstatningskrav fra naboer og trafikanter.
Trafikksikkerheten vil bli redusert.





9. Nedbrytning av vegnettet fra tunge trafikklaster

Fastsettelse av bruksklasse og tillatt aksellast
Tillatt aksellaster og totalvekter fastsettes av vegeier i fht vegens bæreevne og bruenes
beskaffenhet. Vegeier må altså vurdere beskaffenheten av hver veg og fastsette en bruksklasse pr
veg/ parsell. Dette gjøres og resultatet publiseres ved de såkalte veglistene slik det lokale
vegnettet utnyttes best mulig, vegnettet er jo til for å brukes. Vegens bæreevne kan variere med
årstid slik at samme vegeier kan lokalt derfor innføre økte vinteraksellast og last - restriksjoner i
teleløsningsperioden til forskjell fra vegens normale tillatte aksellast. Dette gjøres for å utnytte
den økte styrken en frossen veg normalt har til fordel for transportnæring - en og skogbru ket.
Innføring av vinteraksellast forutsetter samtidig at den samme vegen har sterke nok bruer til å ta
økningen i totalvekten på kjøretøyet i denne perioden. Samtidig må vegeier ta hensyn til tapet i
bæreevne som kan opptre i teleløsningsperioden for å un ngå for store skader på vegnettet ved å
innføre aksellastrestriksjoner.

Andel akselrestriksjoner og innføring av vinteraksellast Ringerike kommune
Innføringen og opphevelsen av aksellastriksjoner og vinteraksellast vurderes utfra de lokale
klima tiske i fht aktuell årstid og utfra erfaringer. Normalt går en fra en innført vinteraksellast til
aksellastrestriksjon på den enkelte veg, mao fra vinter til vårløsningen. Tidspunktene for
innføring/ opphevelse annonseres i lokalpressen. Aksellastreduksjon er trer i kraft det øyeblikk
skilt blir satt opp på den aktuelle veg. Der det lokalt innføres restriksjoner i fbm teleløsningen blir
ofte tillatt aksellast redusert fra 8 tonn til 6 tonn. For en boggi - konfigurasjon reduseres tillatt
aksellast fra 14 tonn t il 9 tonn. Dette vil normalt forhindre uttransport av tømmer og andre tunge
laster; hvilket jo er intensjonen. Effekten for vegbruker er mao momentan og vegen er ikke lenger
tilgjengelig. Kommunen har ikke tradisjon for eller ressurser for å håndheve eller kontrollere
vekter av tunge kjøretøyer på det kommunale vegnettet. Dette er altså en ordning som er basert på
tillitt.

Samlet kjøreveg fratrukket lengde på gang - og sykkelvegnettet er lik 226,651 km. Ringerike
kommunen innfø rer normal lastbegrensninger i teleløsningsperioden på 50.248 km veg (22,2 %
av samlet veglengde). Normalt innføres vinteraksellast på 55,195 km veg der bruksklasse BkT8
midlertidig skrives opp til Bk10. I tillegg er der 2,599 km veg i bruksklasse Bk8 som skrives opp
til Bk10 når forholdene legger til rette for dette. Dette representerer 25 % av samlet veglengde.

Samlet 23,111 km kjøreveg på det kommunale vegnettet er tillatt for og egnet for 60 tonn
totalvekt pr 1.1.2016. I tillegg er en betydelig andel a v det kommunale vegnettet tillatt for 24
meter 7 - akslet vogntog for tømmertransport; hele 106,327 km. Dette representerer 47 % av
samlet kommunal kjøreveg i kommunen.

Tømmernæringens ønsker om bruksklassen Bk10 - 60
Tømmernæringen er en betydelig næring i nnen Ringerike kommune, med tilhørende
arbeidsplasser og verdiskapning. Næringen ønsker seg like konkurransevilkår som i naboland,
især som i Sverige. Næringen har da i flere år på nasjonalt nivå argumentert for 60 tonn totalvekt
og 24 meter vogntoglengde (langhenger montert) for transport av tømmer. Der er mange faktorer



som må være til stede for å kunne hente ut og tilby de ønskede effektene for næringen med
innføringen av bruksklassen Bk10 - 60. Forutsetningen er at dette gjelder for vogntog med 7 eller
fl ere aksler. Dette forutsetter bl.a. at vegen er dimensjonert for og tillatt for 10 tonns aksellast, og
at alle bruene på den enkelte ruten er dimensjonert for 60 tonn totalvekt. Totalvekten 60 tonn vil
kunne ha større negative konsekvenser for en lang bru i fht en kort bru; da en kort bru ikke
nødvendigvis bærer hele tømmerbilen. Dette gjelder primært for bruer over 13,5 meter lengde.
Den aktuelle transportruten må også kunne takle den økte svingradiusen bruk av langhenger
innebærer. En annen forutsetning f or å kunne ta ut effekten er at hele ruten må være i
bruksklassen Bk10 - 60. Alternativt må tømmer omlastes og mellomlagres med tilhørende økte
kostnader.

Figur 5. Tømmertransport med kort og lang henger (hhv 19,5 m og 2 3 m)

På bruksklassen Bk10 - 50 gir disse to viste tømmerbilene tilnærmet samme totalvekt (50 tonn),
egenvekt 19 - 20 tonn) og nyttelaster 30 - 31 tonn nyttelast. Innføringen av langhenger har altså
tilnærmet ingen effekt på bruksklassen Bk10 - 50 verken for transp ortøren/ næringen eller endret
slitasje på vegen sett i fht vegeiers ståsted.



På bruksklassen BkT8 - 50 vil de to tømmerbilene ha totalvekter på hhv 47 tonn og 50 tonn, og
med en tilhørende nyttelast lik 27 tonn og 30 tonn til fordel for langhenger. (Det er
lastbestemmelsene for de ulike akselgruppene som setter begrensningen på 47 tonn totalvekt i
denne bruksklassen for korthengeren). En veg i bruksklasse BkT8 - 50 innebærer at alle bruer er
tillatt for 50 tonn totalvekt; mens vegens bæreevne tilsvarer 8 tonn tillatt aksellast (enkelaksel).
Bruk av langhenger på BkT8 - 50 gir altså en økt nyttelast p å3 tonn (10% økning) i forhold til
bruk av korthenger, som igjen gir 10% reduksjon i antall turer for transport av samme mengde
tømmer.

Effektene av bruksklassen B k10 - 60 for transport av tømmer
For å kunne ta ut de ønskede effektene med bruken av langhenger forutsetter dette tilgang på
bruksklassen Bk10 - 60. Bruk av korthengeren på Bk10 - 60 gir ingen effekt i forhold til bruk på
Bk10 - 50, fordi korthenger har en aksel mindre enn langhengeren. Næringens ønsker er heller
ikke fremsatt for å oppnå overnevnte økning på 10 % nyttelast med langhengeren på bruksklassen
BkT8 - 50. Effektene i fht totalvekt og nyttelast er vist i de to tabellene nedenfor (hhv for
langheng er og korthenger), Tabell 5 og 6.

Tømmerbil med langhenger (tillatt vogntoglengde 22 eller 24 m)
Bruksklasse Totalvekt Egenvekt Nyttelast
Bk 6/28 28 t 20 t 8 t
Bk 8/32 32 t 20 t 12 t
Bk T8/40 40 t 20 t 20 t
Bk T8/50 50 t 20 t 30 t
Bk 10/50 50 t 2 0 t 30 t
Bk 10/56 56 t 20 t 36 t
Bk 10/60 60 t 20 t 40 t

Tabell 5: Totalvekter og nyttelast for tømmertransport med langhenger

Tømmerbil med korthenger (tillatt vogntoglengde 19,5 m)
Bruksklasse Totalvekt Egenvekt Nyttelast
Bk 6/28 28 t 19 t 9 t
Bk 8/32 32 t 19 t 13 t
Bk T8/40 40 t 19 t 21 t
Bk T8/50 46 t 19 t 27 t
Bk 10/50 50 t 19 t 31 t

Tabell 6: Totalvekter og nyttelast for tømmertransport med korthenger

En ser tydelig at nyttelasten øker fra ca 30 tonn til 40 tonn med langhenger på Bk10 - 60 i forhold
til bruksklassen Bk10 - 50/ BkT8 - 50, samt også i forhold til bruk av korthenger på de to samme
bruksklassene. Økningen i nyttelast er altså på hele 33 %. Uttransport av 1000 m3 tømmer (ca
900 tonn virke) gir altså en reduksjon i antall tur er fra 30 turer til 22 - 23 turer under forutsetning
av de tillatte aksellaster utnyttes fullt ut. Dette representerer ca 25 % færre turer for samme
mengde tømmer. Tømmernæringen har selv beregnet kostnadsbesparelser og miljøeffekter for



denne situasjonen so m ikke gjentas her.

Relative nedbrytende effekter ved innføring av bruksklassen Bk10 - 60
Det som er interessant er å så på forskjellene i nedbrytende effekter på vegen, sett i forhold til
vegeiers stå sted. Nedenfor er de nedbrytende effektene satt opp for hhv BkT8 - 50, Bk10 - 50 og
Bk10 - 60 med bruk av hhv korthenger og langhenger. Vurderingene er gjort under forutsetning av
tillatt aksellast for hver akselgruppe er fullt utnyttet på de 3 ulike bruksklasse ne, at vegens tillatte
aksellaster er i samsvar med vegens faktiske bæreevne og at der ikke er noen overlast knyttet til
transportene. Vurderingene av de nedbrytende effektene er gjort med bakgrunn i resultater i
sluttrapporten for etatsprosjektet ‘Bedre u tnyttelse av vegens bæreevne’ (1990 - 1994) gjennomført
av Statens vegvesen. http://www.geir.be/DVVG2008/Nedbrytning/buab - rapport.pdf

Vurderingene er ikke eksakte men gjennomført på et o verordnet nivå. Bruksklassen Bk8 - 32 er
ikke vist da denne bruksklassen kun gir 12 - 13 tonn nyttelast, jmf Tabell 5 og 6. Bruksklassen
Bruksklassen BkT8 - 40 praktiseres på 15,468 km kjøreveg på det kommunale vegnettet i
Ringerike kommune og gir 20 - 21 tonn nyt telast og er derfor heller ikke vist her. Resultatet av de
nedbrytende effektene av langhenger og korthenger på de ulike bruksklassene er vist i Tabell 7 og
8 nedenfor.

Tømmerbil med langhenger (tillatt vogntoglengde 22 eller 24 m)
Bruksklasse Relative

n edbrytende
effekt

Nyttelast Vogntogets vegvennlighet
(nyttelas7/ relative nedbrytende

effekt)
Bk T8/50 2,5 30 t 12
Bk 10/50 2,5 30 t 12
Bk 10/60 3,5 40 t 11,4

Tabell 7: Nedbrytende effekter i forhold til nyttelast - langhenger

Tø mmerbil med korthenger (tillatt vogntoglengde 19,5 m)
Bruksklasse Relative

nedbrytende
effekt

Nyttelast Vogntogets vegvennlighet
(nyttelast/ relative nedbrytende

effekt)
Bk T8/50 2,6 27 t 10,4
Bk 10/50 3,1 31 t 10
Bk 10/60 3,1 31 t 10

Tabell 8: Nedbrytende effekter i forhold til nyttelast - korthenger

Vogntogets nyttelast for den enkelte last/tur kan vurderes mot de nedbrytende effektene den
samme transporten påfører veg. Forholdet (nyttelast)/ (nedbrytende effekt) betegnes kjøretøyets
vegvennlighet. Dermed kan en vurdere ulike Flere aksler og tvillingmonterte dekk gir økt
vegvennlighet for den samme last. Dette er naturlig da dette gir flere bildekk og dermed større
kontaktflate mellom vogntog og vegbane. En ser i Tabell 7 og 8 at der e r ikke den store
forskjellen i både beregnet nedbrytende effekt og vegvennlighet. Teoretisk gir langhengeren økt
skånsomhet/ vegvennlighet i forhold til korthengeren for frakt av samme nyttelast, men
forskjellene er marginale.



Men den reelle effekten er en reduksjon i antall turer på 25 % med bruk av langhenger i forhold
til bruk av korthenger der begge vogntogene fullt ut utnytter de tillatte aksellaster. Effekten er
betydelig og øker i prinsippet med antall turer og mengde tømmer som fraktes ut med bruk av
langhenger. Det presiseres at beregningene er teoretiske og forutsetter samtidig at den faktiske
lokale bæreevnen er i samsvar med ‘skiltet’ tillatt aksellast i hht til de beregningene som her er
lagt til grunn.

Vurderingene tar ikke hensyn til vegbre dden og tap av bæreevne mot vegskulder. Vegbredden på
grusvegene er i gjennomsnitt 4,0 meter. Vegnettet har lokalt en marginal vegbredde som sammen
med store laster kan medføre lokale sammenbrudd, akselererende skadeutvikling uten
nødvendigvis et momentant sammenbrudd samt utkjøringer eller velt av hele vogntog eller
henger. Transport av tømmer blir gjerne gjennomført og utnyttet fullt ut i forhold til de gjeldende
tillatte aksellaster, da tømmer jo er en svært delbar last.

Kommunen ønsker å tillatte trafi kklaster i fht vegens bæreevne og beskaffenhet. Det er
naturligvis ikke slik at vegens reelle bæreevne til enhver tid samsvarer med innført vinteraksellast
eller aksellastrestriksjoner i teleløsningen; verken over hele parsellens lengde eller på samme tid
for hele vegnettet. Det er også et forståelig påtrykk fra tømmernæringen om å få transportert
tømmeret raskt slik at kvaliteten opprettholdes. Veieier vil derfor innføre vinteraksellast selv på
tidspunkt der frosten ikke har fått full virkning på de aktuel le vegene. Dette gjelder for så vidt
også fastsettelsen av den generelle tillatte aksellast (les: sommerbæreevnen). Derfor vil vegnettet
til ulike tidspunkt bli overbelastet som vil medføre skader. Veieier er selvsagt klar over dette og
tar disse lokale me rkostnadene. Men om vegbudsjettet ikke er tilstrekkelig så vil dette bygge seg
opp til et forfall og de lokale skadene kan da over tid bli større.





10. Andre utfordringer

Nedenfor presenteres og omtales noen utfordringer knyttet til tidligere bevilgni ngsnivå til drift og
vedlikehold av det kommunale vegnettet, ønsket vegstandard på det kommunale vegnettet, samt
forhold til tilstøtende øvrige veg - eiere.

Revisjon av kommunal vegnorm
D et er utarbeidet en lokal kommunal vegnormal. Normalen beskriver minimumskrav for
etablering av ny veg, vann og avløp. For veg er det hovedsakelig med henvisning til Vegvesenets
håndbok N100. Dette gjør at både vegforvalter og privat utbygger må ha fagkunnskaper for å
forstå normen. Mulig på grunn av dette er normen lite forankret hos øvrige enheter innen
kommunen. En bredere forankring av en lokal utformet vegnorm kan bidra til en mer forutsigbar
behandling av innkommende saker hos enhetene i ko mmunen, og standarden på utførelse vil bli
lik. Det er behov for bearbeiding av eksisterende norm for å gjøre det faglige innholdet mer
forståelig og mer tilgjengelig.

Vegforvalter ønsker samtidig å gi private utbyggere en bedre forståelse for omfang og k rav til
den nye infrastrukturen i det enkelte utbyggingsprosjekt. En forenkling og revisjon av normen vil
sannsynligvis redusere dagens konfliktnivå og omfanget av kvalitetsavvik.

Kommunen har en lokal graveinstruks. Dette gir føringer for graving i kommun al veg og
istandsettelse. Formålet er å sikre kvalitet i utførelsen for å sikre ønsket levetid over
istandsettelse, dette for å unngå en for tidlig dekkefornyelse av vegparsellen.

Konsekvenser av manglende tildelinger (eksempler)
Her omtales noen utvalg te eksempler på konsekvenser av tidligere bevilgninger og prioritering av
vegnettet:

Ved manglende bevilgning over det ordinære driftsbudsjettet vil vedlikehold normalt bli
nedprioritert til fordel for driften av vegnettet. Snøbrøyting og tente gatelys er essensielle
driftstiltak for å sikre et tilgjengelig offentlig vegnett med akseptabel trafikksikkerhet. Disse
driftstiltakene gis normalt høyest prioritet.

Ved utilstrekkelige økonomiske rammer vil derfor vedlikeholdet bli nedprioritert. Mye grus er
skrap t av grusvegene, slik at de framstår som hullete, med galt profil og til dels farlige.
Grusmasse blir liggende igjen langs vegkantene og i grøftene, torvkanter etableres over tid slik at
vannet ikke renner av vegbanen men renner i vegbanen. Dette fører til erosjonsskader i
grusdekkene. Vegkroppen blir tilført vann og får redusert bæreevne. Dette gjelder også veger
med faste dekker. Dette øker dekkeskadene og tærer på tidligere investert vegkapital. Dermed må
det skrapes oftere enn normalt, til slutt er det ikke mer grus å skrape eller flytte på, og man er
inne i en ond sirkel. Forfallet på grusvegene er betydelig med en andel på 80 %. Dette forfallet
representerer 1,86 mill kr.

Vedlikeholdet av de faste vegdekkene (asfalterte veger) er over tid blitt nedpri oritert. Over tid er
det behov for dekkefornyelse på 9,275 km veg årlig. Inklusiv et årlig lappebehov er det samlede



ordinære årlige vedlikeholdsbehovet på de faste vegdekkene lik 6,265 mill kr. Dette forutsetter et
vegnett uten forfall på de faste dekkene . Imidlertid har hele 135,5 km asfaltert veg et forfall og et
snarlig behov for reasfaltering. Forfallet representerer 70 % av vegnettet med asfaltdekker, og er
kostnadsberegnet til 70,462 mill kr for å bli fjernet.

Mangelfull rensk av grøfter gir en redus ert bæreevne på både grusveger og veger med fast dekke.
Resultatet er en redusert dekketilstand og en avkortning av dekkelevetiden. Dette øker
vedlikeholdsbehovet.

Bedre tilgang til og rådighet over vegens sidearealer
På utvalgte veger er det behov for erverv av sideareal eller inngåelse av avtaler med lokale
grunneiere for bl.a. å kunne etablere grøfter langs vegen og for å kunne gjennomføre ordinære
drifts - og vedlikeholdstiltak (inkl kantklipp, siktrydding, snøopplag, stabilisering av sideterreng
osv) .

På enkelte vegstrekninger mangler man tilgang på sideareal. Dette fører til at man enkelte steder
ikke disponerer nok areal til kantklipp, siktrydding, grøfting og snøopplag, noe som igjen fører til
utilfredsstillende og unødig kostbar drift og vedlikeho ld.

Lokalt vil manglende tilgang til og manglende rådighet over sideterreng også resultere i en
redusert trafikksikkerhet. Fravær av grøfter eller mangelfull grøfting og drenering gir normalt en
avkortning i dekkelevetiden slik at vegdekkene må fornyes hy ppigere enn normalt. Dette gir økte
vedlikeholdskostnader. Tiltak vil også kreve oppmåling.

Ekstremvær
Kommunen må forvente utfordringer og økte kostnader knyttet til fremtidig ekstremvær. Dette vil
mest sannsynlig gi økte nedbørsmengder med høye intens iteter, erosjonsskader og ras, flom,
skader på vegnettet, kommunal og privat eiendom grunnet mangelfull håndtering av
overflatevann fra vegareal, samt midlere vintre med mer fravær av frost og økt oppbløting av
vegkroppen. Kommunen må forvente økte erstatn ingskrav. Smale veger og svak vegskulder kan
også i slike situasjoner gi økte ulykker. Et midlere klima, med hyppigere veksling mellom frost
og tining vil også kunne gi en mer utfordrende og mer kostnadskrevende vinterdrift. I det
fremsatte driftsbehovet h ar vi inkludert kr. 400.000 årlig til håndtering av ekstremvær. Dette er
åpenbart helt utilstrekkelig for å håndtere skadene etter en alvorlig flomsituasjon.

Det er bl.a. behov for økt behov for strøing generelt; uavhengig av dagens prioriterte strøing av
skoleveg, buss - traseer og skoletransport med taxi. Økt forbruk av strømidler fører igjen til behov
for hyppigere rensk av åpne grøfter og fjerning av torvkanter. En økt sykkelsatsing, især
tilrettelegging for sykling i vintersesongen, vil kreve ytterligere ressurser på driftsbudsjettet enn
det fremsatte behovet i rapporten. Hovedplanen har ikke tatt høyde for disse økte kostnadene.

For bedre å tenke fremtidig ekstremvær er det behov for å heve driftsinnsatsen mhp rutinemessig
rensk av grøfter og stikkrenner . Dertil er en rekke av eksisterende stikkrenner med for liten
dimensjon for å takle morgendagens forventede nedbørsmengder. Kommunen har lokale
erfaringer de siste foregående årene hva dette kan føre til av skader og utfordringer. Behovet for
utskifting a v eksisterende betongrør er inkludert i beregnet forfall kapittel 7.



VEDLEGG



Vedlegg 1: Vegfaglige begrep

I forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende veg vil en ofte benytte faguttrykk for å
beskrive behov, utfø rte tiltak og ulike budsjettposter. I denne rapporten har vi lagt følgende
begrep og betydninger til grunn:

Drift: tiltak for å sikre daglig tilgjengelighet på vegnettet med en akseptabel fremkommelighet og
trafikksikkerhet. Iverksatte driftstiltak gir i ngen fysisk restverdi. Typiske driftstiltak er: renhold,
tømming av sluk, rensk av grøfter og stikkrenner, drift av veglys, brøyting, strøing og høvling.
Driftstiltak må ofte gjentas flere ganger pr sesong på samme vegstrekning. En vegeier blir aldri
ferdi g med driftstiltak.

Vedlikehold: Reparasjoner og tiltak for å utbedre skader og slitasje eller tiltak for å motvirke
forfall. Vegen og vegobjektene blir utsatt for skader som følge av trafikken og
klimapåkjenninger. Dette vedlikeholdet er nødvendig for å fjerne trafikkfarlige skader, utbedre
lokale skader for å bevare og derfor forlenge levetiden på det aktuelle objektet.

Utskifting: De ulike vegobjektene på og langs vegnettet har alle en begrenset levetid eller
funksjonstid før objektene må fjernes og erstattes med nye objekter av samme type. Vegen skal
brukes. Dette, sammen med klimapåkjenninger, medfører en tilsiktet og uunngåelig slitasje på
vegnettet. Fornyelsesbehovet uttrykker det årlig økonomiske tapet av verdien på et vegobjekt som
f ølge av reduksjonen i objektets levetid. Investeringen er nødvendig for å opprettholde det samme
vegnettet og tilstand over tid. Det er viktig å være klar over at drift - og vedlikeholdskostnader
påløper i tillegg til og uavhengig av fornyelsesbehovet.

For fall: Dette er normalt en beskrivelse av den fysiske andel av en type vegobjekt eller samlet
andel av et helt vegnett som har for dårlig standard i fht vedtatt standard. Tilsvarende blir
begrepet benyttet for å beskrive den samlede økonomisk ressurs som må stilles til disposisjon for
at det fysiske forfallet skal fjernes/ utbedres. Normalt er forfallet driftsrelatert eller et strukturelt
forfall pga manglende utført vedlikehold. I tillegg kan en se omtale av funksjonelt forfall. En
smal bru kan representere et funksjonelt forfall; selv om brua er godt strukturelt vedlikeholdt uten
nevneverdige skader.

NVDB – Nasjonal vegdatabank : Kartverket har lagt inn senterlinjen på alle de kommunale
vegene i den nasjonale databasen. Databasen driftes og sikres av State ns vegvesen,
Vegdirektoratet uten kostnad for kommunen. Egne rutiner og datakataloger er utarbeidet som
definerer objektene, type og beliggenhet. Vegojekter i tilknytning til det kommunale vegnettet
posisjonsfestes. Sammen med mengder og posisjon kan en o gså registrere tilstand på hvert
objekt. Tilsvarende kan gjøres med bilder. En kan så lage og hente ut rapporter knyttet til
vegnettet. Databasen er nyttig for vegforvalter/ byggherre/ bevilgende myndighet som
dokumentasjon av vegnettet samt for egenregi e ller entreprenører i planlegging og gjennomføring
av drifts - og vedlikeholdstiltak.



Vedlegg 2: Mengder

Oversikt over mengder av ulike vegobjekter (jmf. kapittel 3).

objekter mengder enhet merknad

veilys, kommunal vei 4700 stk

registrert 2473 lysmaster i NVDB pr 27.5.2016. Kommunen
selv antatt 4700/ 5200 lampepunkt på kommunal veg,
hvorav 2100 med kvikksølv. Ukjent antall lamper på privat
vei driftes av kommunen.

fortau 13 160 lm

skilt 1909 stk

registrert 2367 skiltplater fra vegbilder, omfatter 1669
skiltpunkt (dette inkluderer også 458 stk veinavnskilt).
Registrert pr 9.5.2016 i NVDB 62 skiltplater med mangler
(vegetasjon, tagging, dårlig refleksjon)

veinavnskilt 458 stk registrert i NVDB ut fra vegbilder

bruer 37 registrert, inkl kulverter.

kantstein 12 661 lm kun registrert som betong i NVDB

sluk 750 stk estimert

leskur 16 stk registrert av kommunen
parkeringsareal (asfalt/
grus) 8 300 m2

parkeringsareal utenfor veg og vegbane, asfalt, registrert av
kommunen

veilengde kjørevei
(totalt) 226 651 lm

i flg vegnettsfil 9.5.2016 fra NVDB.

veidekker asfaltert
tilstandsbedømt (KV) 194 478 lm

Tilstandsbedømt veilengde ut fra bilder (1 94.478). Samlet
tilstandsregistrert asfaltert areal: 908.763 m2, gj snitt
bredde: 4,7 m

veidekker grus
tilstandsbedømt (KV) 57 174 lm

Tilstandsbedø mt veilengde ut fra bilder (57.174). Samlet
tilstandsregistrert grus - areal: 230.031 m2, gj snitt bredde:
4,0 m

veilengde gsv (totalt) 27 151 lm i flg vegnettsfil 9.5.2016 fra NVDB
stikkrenner 97 stk status i NVDB pr 9.5.2016

fartsdempere 130 stk
str øsandkasser (plast) 31 stk registrert av kommunen

gangfelt 75 stk registrert av kommunen

ferister 9 stk registrert av kommunen

støttemur 10 642 lm
total mengde registrert langs kommunal veg, inkluderer også
murer på privat grunn

rekkverk 13 274 lm status i NVDB pr 9.5.2016

åpen grøft 74 052 lm det er ikke knyttet tilstand til denne mengden

rister bekkeinntak 6 stk registrert av kommunen

trær 120 stk inkluderer trær langs veg og torg, registrert av kommunen

sykkelstativ 22 stk
dette omfatter antall sykkelstativ i sentrum, registrert av
kommunen

bommer 14 stk registrert av kommunen



holdeplass 28 stk
NVDB inneholder 28 stk skilt av kategori '512 - Holdeplass
for buss'. NVDB inneholder også info om 109 holdeplasser

langsgå ende kantlinjer 4 873 status i NVDB pr 9.5.2016

utelatt husnummerskilt, turveier, benker, sykkelstativ utenfor sentrum, kummer

Vedlegg 3: Beregnet årlig driftsbehov

Beregningsgrunnlag av årlig driftsbehov (jmf kapittel 4).

vegobjekter
og utvalgte
driftstiltak

antall/
mengder

stk, lm,
m2, RS

årlig drift
(kr/år) merknader

veglys stk 2 100 000
strømforbruk og nettleie fra 2015 - faktura, inkluderer
pæreskift.

bruer 37 stk 99 000

rengjø ring av fuger + renhold terskler neglisjeres.
Hovedkontroll (5 års inspeksjon) koster kr. 99.000
årlig eks mva.

kantklipp lm 241 500

samlet å rlig behov er 2 x klipp pr sesong: behovet er
210 timer x kr. 1150/ time = kr. 241.500. (Avtalen
med Teknisk drift er kun 50% av behovet; altså kun 1
klipp)

vår - rengjøring
(feiing) hele veinettet RS 430 000

6 ukesverk med 2 enheter. Timepris hhv kr 1214 og kr
697. (1214 + 697) x 6 x 37,5 = kr. 429.975

vedlikeholds - f
eiing etter behov RS 430 000

Vedlikeholdsfeiingen krever samme ressurser som
vår - rengjøringen.

sluktømming stk 252 000 210 timer x 1200 kr/ time = 252.000

siktrydding kryssområder RS 112 500
fliskutter, lagbil, ryddesag, 2 mann, 2 ukesverk = 1500
kr/t x 37,5 x 2 = kr. 112.500

grøfterensk lm 340 000

antatt at alle grøfter må renskes hvert 10. år. Antar
å rlig behov er 6 km grøft. Produksjon 30 lm pr time,
behovet er 200 timer pr år. Behov: 1 graver + 1 bil til
kr. 1700/ time. Enhetspris: kr. 56/ lm grøft. Inkl
fjerning av torvkant og deponering. Årlig behov: 1700
x 200 = kr. 340.000

stikkrenner stk 121 500

tilsyn: 168 timer x 500 kr/t = kr. 84.000. Samt spyling
av 15 stikkrenner pr sesong: 15 x kr. 2.500/ stk = kr.
37.500

vinterdrift hele veinettet RS 4 852 000
14 private roder: 399.600 x 6 = kr. 2. 397.600. 14
roder teknisk drift: kr. 2.454.400. I alt kr. 4.852.000

vinterdrift
fjerne såle

hele veinettet 138 375
2 ukesverk med høvel: kr. 1845/t x 2 x 37,5 = kr.
138.375

vinterdrift
bortkjøring

snø 105 000 2 ganger pr sesong i sentrum



vinterdrift
steaming

stikkrenner 910 000 2 lagbiler hele vintersesongen
vinterdrift private veger 87 657 estimert i/2 rodekostnad
ferister 8 4 000 tømming av sandfang hvert 15. år (4 timer a kr. 1700

kr/ t; graver og bil). Å rlig behov: (kr. 1700 x 4) x 9/
15 = kr. 4.000 pr år.

vegforvaltning 3 personer fra
august 2016,

behov = 4
personer

2 101 333 samlet lø nnskostnad inkl sosiale utgifter: kr.
1.970.000 (3 personer). 80% av samlet ressurs
anvendes mot 'veg' = 1,576 mill kr./år. Tilsvarende for
4 personer = 2,101 mill kr/ år

sum 12 324 865



Vedlegg 4: Beregnet årlig vedlikeholdsbehov

Beregningsgrunnlag av årlig vedlikeholdsbehov (jmf kapittel 5).

veiobjekter og
utvalgte driftstiltak

antall/
mengder enhet

årlig drift
(kr/år) merknader

ekstremvær 200 000 økte erstatningskrav ved flom, mm

veidekker, asfalt,
kjørevei 194 478 lm 5 865 000

Legger til grunn 20 års dekkelevetid, slitelag 120 kg,
opprettting 25 kg. Tonnpris: kr. 885/ tonn.
Vegbredde 4,7 m. Årlig behov: (194,5 x 4,7 x
0,145 x 1000 x 885)/ 20 = 5.865.414 kr/ år = kr.
30.156 / km/ år. Årlig re - asfalteringsbhov: 194,5 : 20
= 9,725 km/ år

lapping, lokale skader 400 000
årlig avtale med teknisk drift lik kr. 275.000. Reelt
behov anslått til kr. 400.000/ år.

veglys (armaturer) stk 95 000
utskifting av 20 stk ødelagt armaturer årlig: 20 x
4750 = kr. 95.000

kantstein 15 073 lm vedlikeholdsbehovet neglisjeres

skilt 2 367 stk 30 000

fjerning av tagging, oppretting av skjeve skilt,
erstatte 10 skadde skilt årlig a kr. 3000/stk, inkl
veinummerskilt

rekkverk 13274 lm 10 000
2 punktskader pr å r, enhetskostnad kr. 5.000 pr
punkt

gangfelt 75 stk 113 000
re - merking, kr. 1500 pr stk, levetid 1 år = 75 x 1500
= kr. 112.500

leskur 16 stk 16 000
beising, skifte knuste ruter, hærverk (kr. 1000 pr stk
pr år)

grusdekker (kjøreveg) 57 174 lm 1 490 550

Oppgrusing 5 cm, vegbredde 4,0 m, 200 tonn pr km
veg, 200 kr/ tonn, levetid grus 7 år, gir: 57,174 x
40.000/ 7 = kr. 326.708 kr/ år i materialkostnader (=
5.714 kr pr km pr år). Årlig høvling: (kr. 1592 x 7,5
t/km veg) = kr. 11.940 pr km/ år. Årlig høvling : kr.
11.940 x 57 = kr. 680.580. Støvbinding: kr. 8496 pr
km vei pr tiltak (inkl Dustex, oppriving og 3
høvlinger) = 8496 x 57,174 = kr. 485.750 pr år.
Totalt 26.150 kr pr km pr år (asfalt: kr. 30.156 pr km
pr år)

bruer 37 stk 400 000 reparasjon av fuger, betongskader
bommer 14 stk vedlikeholdsbehovet neglisjeres
sum 8 619 550



Vedlegg 5: Beregnet årlig fornyelsesbehov

Beregningsgrunnlag av årlig fornyelsesbehov eksisterende vegobjekter (jmf kapittel 6).

objekter

antall (stk),
areal (m2),
veglengde

(lm) enhet

kostnad
nytt objekt
(kr), inkl

montering

Veikapital
kostnad

samlet nytt
objekt (kr)

levetid
(år) for
objektet

årlig
avskrivning/
utskifting av

objektet (kr/år) merknad

veglys på
kommunal vei
(master og
ledningsstrekk) 4 700 stk 32 000 150 400 000 40 3 760 000

heleid kommunalt, kun
stolper og ledningsstrekk.
Drift (energi og pæreskift)
i tillegg, se vedlegg 2

veglys på
kommunal vei
(armaturer) 4 700 stk 4 750 22 325 000 20 1 116 250 kun armaturer

veglys på
kommunal veg
(tennpunkt) 150 stk 65 000 9 750 000 30 325 000

kun tennpunkter, inkl
måler, antatt at et
tennpunkt i snitt dekker 40
lyspunkt

vegoverbygning 226 651 lm 5 400 1 223 915 400 100 12 239 154
erstatte overbygning (ekskl
vegdekker) pr. 100. år

fortau 13 160 lm 1 800 23 688 000 50 473 760

kun kostnader for
materialer og utlegging;
erverv av grunn, eller
annet forbredende arbeider
med grunnen er utelatt. Se
egen post for kantstein

skilt 1 909 stk 3 000 5 727 000 12 477 250

veinavnskilt 458 stk 1 500 687 000 30 22 900

bommer 14 stk 12 000 168 000 20 8 400

sluk/ sandfang 750 stk 25 000 18 750 000 40 468 750

rekkverk 13 286 lm 3 000 39 858 000 30 1 328 600

kantstein (betong) 12 661 lm 200 2 532 200 40 63 305

leskur 16 stk 76 000 1 216 000 25 48 640

parkeringsareal
(asfalt) 8 300 m2 106 879 800 30 29 327

fartsdempere 130 stk 7 500 975 000 25 39 000

strøsandkasser 31 stk 3 000 93 000 15 6 200

trær 120 stk 15 000 1 800 0 00 50 36 000

sykkelstativ 22 stk 2 500 55 000 20 2 750

bruer 37 stk 600 000 22 200 000 100 222 000

ferister 8 stk 60 000 480 000 30 16 000
drifting i tillegg (tømming
av sandfang)

sum 1 525 499 400 20 683 286



Vedlegg 6: Beregnet forfall
Beregningsgrunnlag av forfall pr medio 2016 (jmf kapittel 7).

forfall

Tilstand/ grad av forfall Antall,
lm, m2

registrert/ Enhet

tiltak/ enhetspris 1 2 3 4 estimert
drift grøfterensk 150 000 74 052 estimert lm Rensk av grøft og fjerning av torvkanter

drift siktrydding estimert RS forbedre siktforhold, 3 ukesverk (1134 kr/t)

vedlikehold sluk 150 750 estimert stk
Utskifting av 150 ødelagte sluk og
sandfang, 11,313 kr/ stk.

funksjon nye sluk 15 750 estimert stk Etablere 15 nye sluk (kr. 11,313/ stk)

vedlikehold skilt 20 1909 registrert stk Utskifting av 20 skiltplater

vedlikehold veglys 2100 4700 registrert stk
Utskifting av 2100 HQL (kr. 2260/ stk) pr
kontrakt

funksjon veglys 200 200 estimert stk
Utskifting/ installasjon 200 tennskap og
kabelarbeider

vedlikehold rekkverk 2655 13274 estimert stk Utskifting 20% (2655 lm) a kr. 731/lm

vedlikehold asfaltdekker 7 605 51 352 126 489 9 032 194 478 registrert lm
dekkefornyelse av forfall nivå 3 og 4, vei
og gate

vedlikehold grusdekker 0 10674 46473 27 57174 registrert lm
oppgrusing av 46,5 km grusveg (kr. 40.000
pr km veg)

vedlikehold Aure bru 1 870 000 registrert stk rehabiliteres

vedlikehold Åmot bru 1 220 000 registrert stk
ny bru, stenges for tyngre kjøretø y inntil
rehabilitert

vedlikehold Nye Huskebru 760 000 registrert stk rehabiliteres (Bk10, 60 tonn)

vedlikehold Frisvannsbrua 1 080 000 registrert stk
ny platebru, beholde eksisterende landkar
(Bk6)

vedlikehold Haug bru 355 000 registrert stk rehabiliteres (Bk8)

vedlikehold Gml Ådalsvei bru 840 000 registrert stk rehabilitering (Bk10, 60 tonn)

vedlikehold Østsideveien bru 2 640 000 registrert stk rehabiliteres (Bk10)

vedlikehold Jonsrudveien bru 1500000 registrert stk rehabiliteres

vedlikehold forsterkning 193 000 registrert lm
forsterkning/ masseutskifting 85% av
samlet kjøreveg

vedlikehold fortau 6580 13160 estimert lm
fornye fortau nivå 3, inkl ny betongstein,
kr. 1800 pr lm

forfall pr medio 2016
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Høringsuttalelse til trafikksikkerhetsplan 2017 - 21 for Ringerike 

kommune 

Viser til e-post av 13.06.17 hvor trafikksikkerhetsplan 2017 – 21 for Ringerike kommune ble sendt på 
høring. 
 
Vi ser positivt på at Ringerike kommune utarbeider en egen trafikksikkerhetsplan. Kommunen har et 
stort ansvar for trafikksikkerhet innenfor flere sektorer; som vegeier, barnehage- og skoleeier, 
arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og som ansvarlig for innbyggernes helse. En 
trafikksikkerhetsplan er et viktig verktøy for å sikre et helhetlig og målrettet trafikksikkerhetsarbeid i 
kommunen. 
 
Nedenfor følger våre merknader til planen. 
 
Innledningsvis beskrives kommunens ansvar og roller i trafikksikkerhetsarbeidet. Her bør det også 
nevnes kommunens rolle som arbeidsgiver, eier av skoler og barnehager og innkjøper av 
transporttjenester. Videre har kommunen definert noen mål for trafikksikkerhetsarbeidet. Det er ikke 
fastsatt noen mål for holdningsskapende arbeid og opplæring, og vi anbefaler kommunen å ta med 
dette.  
 
I kapittel 5 savner vi mer konkrete organisatoriske og holdningsskapende tiltak, slik det er satt opp for 
fysiske tiltak. Vi anbefaler kommunen å sette opp en liste over slike tiltak, som også inneholder hvem 
som er ansvarlig for gjennomføring, samt tidsperspektiv og rapporteringsrutiner. Vår erfaring er at 
dette vil gjøre det enklere å gjennomføre og følge opp tiltakene. 
 
Kommunen har definert noen farlige skoleveier i kapittel 6. Det er viktig å påpeke at elever som bor 
andre steder også kan ha rett til skoleskyss pga særlig farlig skolevei (Opplæringsloven §7). 
 
Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier for en «trafikksikker kommune», og kommuner over hele landet 
er med i prosjektet. Trafikksikker kommune bygger på en godkjenningsordning, og er et verktøy for 
kommunene til å jobbe systematisk og helhetlig med trafikksikkerhet i alle sektorer. Vi håper at 
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Ringerike kommune blir med i dette arbeidet, og viser til eget brev sendt ut 02.08.17. Dette kan med 
fordel innarbeides i trafikksikkerhetsplanen. 
 
Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har en årlig tilskuddordning hvor kommunene i Buskerud kan søke 
om støtte til trafikksikkerhetstiltak, både fysiske og holdningsskapende. Tilskudd gis hovedsakelig til 
tiltak på kommunale veger og tiltak rettet mot skolebarn, og ved fysiske tiltak er det krav om at 
kommunen stiller med en egenandel på 40 %. For å få tilskudd er det et krav om at kommunen må ha 
en oppdatert trafikksikkerhetsplan. I fjor vedtok FTU et nytt kriterium som sier at det ved prioritering 
mellom prosjekter skal telle positivit om kommunen er godkjent som trafikksikker kommune eller i 
prosess for å bli det.  
 
Vi vil sende ut egen invitasjon til å søke på tilskuddsordningen senere. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Ingvild Seljegard 
rådgiver 

Anne Marit Jordheim 
Distriktsleder Buskerud  

Buskerud fylkeskommune Trygg Trafikk 
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Høringsbrev trafikksikkerhetsplan Ringerike kommune 

 

Hovedutvalget for miljø og arealforvaltning vedtok i møte 12.06.17 å sende 

trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune ut på høring. 

 

Vedlagt dette høringsbrevet følger: 

 Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 

 Ulykkesstatistikk 

 Vedtak om utsending på høring 

 

Høringsfrist: 15.09.17. 

 

Høringsuttalelser sendes primært som e-post til: geir.svingheim@ingerike.kommune.no  

Dersom ordinær post brukes er adressen: Ringerike kommune, postboks 123, 3502 Hønefoss. 

 

 

Med hilsen 

 

Geir Svingheim 

spesialrådgiver 

geir.svingheim@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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2 Bakgrunn for planen 
Rådmannen i Ringerike har et mål om at kommunen skal ha en vedtatt 

trafikksikkerhetsplan i løpet av september 2017.  

 

3 Organisering, gjennomføring og ansvar 
Det er nedsatt en arbeidsgruppe for utarbeidelse av denne trafikksikkerhetsplanen. 

Arbeidsgruppa består av: 

 

 Geir Svingheim, spesialrådgiver 

 Linda Engstrøm, arealplanlegger 

 Morten Fagerås, teknisk drift 

 

Trafikksikkerhetsplanen skal behandles politisk, evalueres og revideres fortløpende og 

gjelde fram til 2021. 

Teknisk forvaltning følger opp planens prioriteringer, politiske vedtak og tar årlig 

initiativ til å søke fylkeskommunale midler til trafikksikkerhetstiltak. 

Planen skal gi grunnlag for prioritering av søknad om tildeling av 

trafikksikkerhetsmidler fra fylket. 

Planen skal uttrykke visjon og hovedmål for trafikksikkerhetsarbeidet. 

 

3.1      Kommunens ansvarsområder i trafikksikkerhetsarbeidet   
Kommunen har ansvar for investeringer, drift, og vedlikehold av det kommunale 

vegnettet. Som vegholder, har kommunen også et spesifikt ansvar for 

trafikksikkerhetstiltak på kommunale veier. I henhold til folkehelseloven og plan- og 

bygningsloven, har kommune et generelt ansvar for å forebygge skader og ulykker 

lokalt. Kommunen har myndighet og virkemidler som kan bidra til økt innsats i det 

lokale trafikksikkerhetsarbeidet. 

 

3.2      Roller og oppgaver i trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen 

Enhet for teknisk forvaltning og enhet for miljø og arealforvaltning skal fungere som 

bindeledd mellom publikum og administrasjon/politikere i trafikksikkerhetssaker. 

Hovedutvalg for miljø- og arealforvaltning er det politiske organ som håndterer 

trafikksikkerhetsspørsmål politisk. I videre prosess må ansvar for ulike deler av 

arbeidet med trafikksikkerhet fastsettes og fordeles til riktig enhet i kommunen.  
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4 Mål og strategier 

4.1 Visjon og mål nasjonalt:  

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2014-2017, som bygger på Nasjonal 

Transportplan (NTP) 2014-2023, har en visjon om et transportsystem der ingen blir 

drept eller hardt skadd, kalt Nullvisjonen. Dette er en visjon og ikke et mål, men skal 

være noe å strekke seg etter. Et etappemål er at det i 2024 ikke skal være flere enn 500 

drepte eller hardt skadde i trafikken. 

 

4.2 Regionale mål 

Buskerud fylkeskommune forankrer sitt trafikksikkerhetsarbeid i den nasjonale                

nullvisjonen. I arbeidet mot nullvisjonen har fylket satt seg følgende  

etappemål: 

 Antallet hardt skadde og drepte halveres innen 2023 

 

 Etappemålet er en halvering av antallet drepte og hardt skadde innen 2024,  

sammenliknet med gjennomsnittet for årene 2008-2011. 

 

Fylkeskommunen har også et delmål som henger sammen med det nasjonale  

målet om at veksten i persontransport skal tas av sykkel, gange og  

kollektivtransport:  

 Antallet drepte og skadde skal ikke øke selv om flere går og sykler.  

 

4.3 Kommunale mål og strategier 

Kommunens trafikksikkerhetsarbeid må ses i sammenheng med kommunens mål om 

vekst og utvikling. Det må være tett knyttet til kommunens mål om å legge til rette for 

et sammenhengende gang- og sykkelveinett, redusere transportbehovet og tilrettelegge 

for kollektivtransport, gående og syklende i arealplanleggingen.  

 

4.3.1 Mål  

Ringerike kommune støtter opp om Nullvisjonen, og legger den til grunn for sitt 

trafikksikkerhetsarbeid. 

 

Kommunens mål sammenfattes i det følgende: 

 Redusere antall ulykker i trafikken 

 Sikre trygge skoleveier 

 Forbedre sikkerheten og tilretteleggingen for syklister (og gående) 
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5      Organisatoriske og mindre fysiske tiltak 
 

5.1    Tiltak i areal- og byplanavdeling og byggesaksavdeling 
Planen skal koordineres med kommunens øvrige planverk, herunder kommuneplanen. 

Trafikksikkerhet skal være et grunnelement i all arealplanlegging. Det skal lages gode 

rutiner på vurdering av trafikksikkerhet i forbindelse med alle omsøkte byggesaker og 

i alt planarbeid.  

 

5.2     Holdningsskapende arbeid 
Organisatoriske tiltak som økt fokus på trafikkopplæringen i barnehager og                               

skoler vil bidra til økt trafikksikkerhet. Trafikkopplæring og holdningsskapende arbeid 

er viktige element i å skape gode trafikanter. Dette skal det arbeides med i alle 

aldersgrupper. De voksne, og særlig foreldre/foresatte er forbilder for barna og unge. 

Barnehage og skole er viktige arenaer for trafikkopplæring. 

5.2.1   Trafikkopplæring  i barnehage 

Trafikken er en del av barnas hverdag. Det er derfor viktig at barna gis en god 

opplæring og veiledning for å bli så gode trafikanter som mulig. 

I barnehagene er hverdagssituasjoner et godt utgangspunkt for trafikkopplæringen. 

Trafikksikkerhet og holdningsskapende informasjon er viktig å ta opp på 

foreldremøter allerede i barnehagen. Aktuelle temaer er sikring av barn i bil og barnas 

trafikkopplevelser på veien til og fra barnehagen. 

 

5.2.2     Trafikkopplæring i grunnskolen 

I skolen skal barna oppøve praktiske ferdigheter samtidig som de skal få utviklet en 

mer teoretisk forståelse av hvordan trafikken fungerer. 

Læreplanen har følgende kompetansemål; etter 4. trinn skal elevene: 

-følge trafikkregler for fotgjengere og syklister, etter 7. trinn: 

- praktisere trygg bruk av sykkel som framkomstmiddel. 

Det skal samarbeides med foreldrene slik at elevene blir flinke til å ferdes i trafikken. 

 

5.2.3     Generell informasjon 

Målet med informasjon er å endre folks adferd slik at trafikken blir sikrere, og 

ulykkestallet går ned. I tillegg forventes det at slike tiltak skal skape forståelse for 

restriksjoner og kontrollvirksomhet i trafikksikkerhetsarbeidet. 

Informasjon brukes for å gjøre trafikantene oppmerksomme på situasjoner som krever 

stor aktsomhet. Informasjon gis: 

 Gjennom kampanjer 

 Ved annonser rettet mot trafikanter i sin alminnelighet eller i bestemte 

situasjoner 
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 Til bestemte grupper, for eksempel eldre, ungdom, ved skolestart, 

påsketrafikanter osv. 

 

Informasjonstiltak kan med fordel gjennomføres i samarbeid med frivillige 

organisasjoner som er aktive i lokalmiljøet, for eksempel idrettslag, velforeninger 

Trygg Trafikk med flere. 

5.3      Mindre fysiske tiltak 
Trafikksikkerhet skal legges til grunn for arbeidet på kommunale veier. Flere enklere 

fysiske tiltak kan gi store forbedringer for trafikksikkerheten. Fjerning av 

sikthindrende vegetasjon er et viktig tiltak. Her har grunneier eller den som disponerer 

en eiendom ansvar for å sørge for fri sikt ved avkjørsel til veg eller gang- og 

sykkelvei. Dette er noe kommunen må påminne om og følge opp.   

Oppgradering av bussholdeplasser, vegbelysning, fartsbegrensninger og gode rutiner 

for rydding av snø og grus på fortau og gang- og sykkelveier er også viktige tiltak for 

å forbedre trafikksikkerheten.    

Andre tiltak som kommunen vil satse på er å beholde eksisterende snarveger og  

stier. Dette er høyaktuelt i forbindelse med mange reguleringssaker. 

5.4 Trafikksikkerhetsplan 2001 – 2004; tiltaksliste og status i 2017 
Pri. Tiltak  Kostnad Finansiering Når Status 

 (navn, beskrivelse og begrunnelse)  Ringerike 

kommune 

Tilskudd  2017 

1 Gatelys Gamleveien, Åsbygda 

Beskrivelse: Gatelys langs eksisterende veg 

Begrunnelse: Skoleveg 

120.000,- 48.000,- 72.000,- 2001 

 

Ikke 

utført 

2 Gatelys Harehaugveien, Haugsbygd 

Beskrivelse: Gatelys langs eksisterende veg, strekning 

fra Hagaringen til Bølgenveien 

Begrunnelse: Skoleveg 

240.000,- 196.000,- 144.000,- 2001 

 

Ikke  

utført 

3 Rundkjøring for buss, Hallingby 

Beskrivelse: Bygge ny rundkjøring for å gi bussene et 

nytt kjøremønster ved Hallingby skole. Skille kjørende 

(busser) og gående (skolebarn). 

Begrunnelse: Trafikkfarlig blanding av busser og 

skolebarn. Skoleveg og nærområde til skole, barnehage 

mm.  

160.000,-  64.000,-   96.000,- 2002 

 

Utført 
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Pri. Tiltak  Kostnad Finansiering Når Status 

 (navn, beskrivelse og begrunnelse)  Ringerike 

kommune 

Tilskudd  2017 

4 Sikring av gangfelt ved Hønefoss skole, Hønefoss 

Beskrivelse: Opphøyet gangfelt, kanalisering, ledegjerde 

flyttes 

i krysset Hønengata / Glatveds gate 

Begrunnelse: Trafikkfarlig kryss utenfor Hønefoss skole 

 70.000,- Finansieres av statens 

vegvesen, Buskerud 

2002 

 

Utført 

5 Gatelys fra Botilrud til Hønen, Norderhov 

Beskrivelse: Gatelys langs eksisterende veg fra 

Hønenkrysset til Botilrud 

Begrunnelse: Skoleveg og del av hovedrute i 

kommunedelplan for gående/syklende i Hønefossområdet  

250.000,- 100.000,- 150.000,

- 

2002 

 

Utført 

6 Gatelys langs Øvre Klekkenvei, Haugsbygd 

Beskrivelse: Gatelys langs eksisterende veg fra Klekken 

til Vang skole 

Begrunnelse: Skoleveg 

400.000,-   2003 

 

Utført 

7 Gang/sykkelveg langs Hvalsbruveien, Hallingby 

Beskrivelse: Bygging av gang/sykkelveg langs 

Hvalsbruveien utenfor Hallingby skole 

Begrunnelse: Skoleveg 

   2003 

 

Utført 

8 Opphøyde gangfelt i Heradsbygdveien, Heradsbygda 

Beskrivelse: Bygge opphøyde gangfelt i Heradsbygdveien 

ved Frøyas vei, Anettes vei, Ve terrasse, 

Norderhovhjemmet og Veksalveien. 

Begrunnelse:  

Etterspurt av flere, stor trafikk. 

   2004 

 

Utført 

9 Gang/sykkelveg langs Klekkenveien, Haugsbygd 

Beskrivelse: Bygge gang/sykkelveg med gatelys fra 

Borgergata til Øvre Klekkenvei 

Begrunnelse: Skoleveg og del av hovedrute i 

kommunedelplan for gående/syklende i Hønefossområdet 

   2004 

 

Utført 
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Pri. Tiltak  Kostnad Finansiering Når Status 

 (navn, beskrivelse og begrunnelse)  Ringerike 

kommune 

Tilskudd  2017 

10 Rundkjøring for buss ved Vang skole, Haugsbygd 

Beskrivelse: Bygge ny rundkjøring for å gi bussene et nytt 

kjøremønster ved Vang skole. Skille kjørende (busser) og 

gående (skolebarn). 

Begrunnelse: Skoleveg og nærområde til skole. 

200.000,- Allerede bevilget på 

kommunens 

investeringsbudsjett 

2002 

 

Utført 

11 Fortau langs Storløkkaveien, Hønefoss 

Beskrivelse: Bygge fortau langs eksisterende veg, fra 

Indre Løkkavei til Rabbaveien 

Begrunnelse: Skolevei 

   2004 

 

Ikke  

utført 

12 Fortau og gatelys langs Trygstadveien, Hønefoss 

Beskrivelse: Fortau langs ny (omlagt) vei 

Begrunnelse: Skolevei 

 Finansiering gjennom 

utbyggingsavtale 

med privat utbygger 

2002 

 

Utført 

13 Fortau og gatelys langs Nordre Ringåsen, Norderhov 

Beskrivelse: Fortau langs eksisterende vei 

Begrunnelse: Skolevei 

 Finansiering gjennom 

utbyggingsavtale 

med privat utbygger 

2003 

 

Ikke  

utført 

6 Særlig trafikkfarlige skoleveier 

6.1      Særlig farlige skoleveier 2017 

Særlig farlige skoleveier har våren 2017 vært på høring i skolenes samarbeidsutvalg.   

Høringsuttalelsene viser at det bare har kommet svært få trafikksikkerhetstiltak siden 

vedtak om særlig trafikkfarlige skoleveier ble fattet i 2009. Uttalelsene sier derfor at 

omfanget av særlige trafikkfarlige skoleveier må være omtrent uendret. 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur får sak om trafikksikkerhet og skoleveier til 

behandling i sitt junimøte 2017. 

                         . 

Vedtak fattet i dette møtet vil følge saken om trafikksikkerhetsplan til behandling i 

september 2017. 
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6.2      Særlig farlige skoleveier fra 01. august 2009  
(etter møte/sak 15/09 i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 03.06.09 redigert utgave av vedtak) 

   

Hallingby skole  
FV 172 både nord- og sørover fra Skollerud  

Haugsbygd ungdomsskole  
FV 166 Viul – Knestang  
FV 169 Hvals sletta – Hvalsveien ”Korketrekkeren”  

FV 164 Ringkollveien fra Øvre Berg der gangveien slutter og opp til krysset der  

Gjermundboveien tar av fra Ringkollveien  

FV 241Hadelandsveien – fra der gangveien slutter ved Putten, til grense mot Kirkeskolens 

opptaksområde.  

 

Helgerud skole  
FV 172 inntil 4 km fra skolen  

 

Hov ungdomsskole  
RV 35 ovenfor Almemoen boligfelt mot Risesletta  

Plassveien/Ruaveien inntil sikringstiltak for kryssing av RV 35 kommer  
RV 35 fra slutt på gangvei v/Nærstad mot Eggemoen  

 

Kirkeskolen  

FV 241 Fra Kirkeskolen til Vang skoles opptaksområdet (Lisletta)  

FV 156 Åsaveien fra Kalkverket  

FV 158 Fra Busund gård  

 

Nes  
E-16 inntil 4 km nord- og sørover der det ikke er gangvei eller fortau  

RV 243 Lindelia  

Kommunal vei Kvernbråten  

 

Sokna  
RV 7 inntil 4 km vest- og østover fra skolen  

Kryssing av RV 7 – undergang v/Pukerud – Lofthus - Skraperud  

 

Tyristrand  
RV 35 inntil 4 km mot Hønefoss og Modum, der det ikke er fortau eller gangvei. 

  

Ullerål skole  
RV 35 ovenfor Almemoen boligfelt mot Risesletta  

                        Plassveien/Ruaveien inntil sikringstiltak for kryssing av RV 35 kommer  

RV 35 fra slutt på gangvei v/Nærstad mot Eggemoen  

 

Vang skole  

FV 166 Viul – Knestang  

FV 169 Hvalssletta – Hvalsveien ”Korketrekkeren”  

FV 164 Ringkollveien fra Øvre Berg der gangveien slutter og opp til krysset der  

Gjermundboveien tar av fra Ringkollveien  

FV 241Hadelandsveien – fra der gangveien slutter ved Putten, til grense mot Kirkeskolens 

opptaksområde.  

 

Før Vegård og Stranden skole ble nedlagt var noen strekninger inn mot disse skolene vedtatt 

som særlig farlige; det var:  
 

o Vegård skole – (nå Steinsfjorden Montessoriskole)  

FV 156 fra Hole kommune grense på østsiden av Steinsfjorden til Kalkverket.  
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o Stranden skole – (nå Ringerike Montessoriskole)  

RV 35 Bjerkemoen/Styggdalen/omkjøringsveien  

RV 35 Ask «sentrum» til grensen mot Tyristrand /Egge/Veholt/Rønnerud)  

FV 173 Sandaker/Sørgefoss  

FV Snyta/Mælingen/Bjerkemoen  

 

o Steinerskolen i Ringerike  

Ingen strekninger definert som særlig trafikkfarlige 

7 Ulykkesstatistikk 2006 – 2015 
Ulykkesstatistikk og utvikling 

I perioden 2006 – 2015 er det totalt registrert 529 ulykker med 20 drepte og 83 hardt 

skadde på veiene i Ringerike kommune.. 

Det har vært en nedgang i antall ulykker og antall drepte/skadde etter toppårene 2007 

og 2008. De fleste ulykkene er møteulykker og utforkjøringer. Ulykkene er ganske 

jevnt fordelt på årets måneder, men juni har flest ulykker. Fredag er den ukedagen med 

flest ulykker, men fordelingen på ukedagene er ganske jevn.  

 

8 av totalt 729 drepte i tiårsperioden var bilførere, 5 passasjerer og 3 var syklister. 

Fordelt på aldersgrupper er aldersgruppen 25 – 34 år mest utsatt. I perioden ble 39 

unge under 15 år drept eller hardt skadet i trafikken.  

 

Fylkes- riks- og europaveier på  Ringerike som er særlig ulykkesbelastet: 

E 16 179 antall skadde/drepte 

FV 35 94 antall skadde/drepte 

FV 241 27 antall skadde/drepte 

RV 35 80 antall skadde/drepte 

RV 7 43 antall skadde/drepte 

 

Kommunale veier: 

De registrerte ulykkene på kommunale veier har nesten bare medført lettere skader, 

men på KV 1400, KV 18600, KV 6200 og på KV 7500 har det vært ulykker med hardt 

skadde. 

 

Private veier: 

På private veier i Ringerike er ulykkes- og skadebildet det samme som for de 

kommunale veiene. 
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 Kart med markering av ulykkessteder med drepte og hardt skadde 2006 - 2014 
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 Kart med markering av ulykkessteder med lettere skadde 2006 - 2014 
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8  Innspill til handlingsprogram for fylkesveier og riksveier 
Innspill til Handlingsprogram for fylkesveier og kollektivtransport 2018-2021 ble 

vedtatt i Kommunestyret 29.09.2016. Innspill til Handlingsprogram for riksveier 2018-

2021 (23) ble vedtatt i Formannskapet 21.02.2017. Innspillene formulerer hvilke tiltak 

kommunen ønsker utført på fylkesveier og riksveier i kommunen. Flere av innspillene 

omhandler trafikksikkerhet og er også innarbeidet i kommunens tiltaksliste i kapitel 9.   

8.1 Aktualisert fylkesvegstrategi; innspill til handlingsprogrammet for 

fylkesveger og kollektivtransport 2018 – 2021 – kommunens innspill: 
 

Samferdselsutfordringer for kommunen/kommuneregionen 

a) Nytt trafikkbilde  

for fylkesveier ved realisering av ny E16 og Ringerikesbane. I forbindelse med ny E16 

og Ringerikesbanen vil det være behov for midler til et funksjonelt og effektivt 

fylkesveinett. Byggestart er tenkt i 2019 og dermed innenfor denne perioden. God 

tilkobling til ny samferdsel er vesentlig når så store endringer kommer i regionen. Et 

nytt trafikkbilde vil kunne lede til store behov for utbedringer av fylkesveinettet. 

Tiltak i tabellen knyttet til fv. 35 og 158 er eksempel på tiltak hvor valg av løsninger 

vil avhenge av hvordan trafikkbildet ser ut etter bygginga v ny E16 og Ringeriksbane. 

Intercitystasjon er tenkt der hvor dagens stasjon er nå. Det vil si at knutepunktet for 

kollektivt forflyttes. I stedet for pendlerbusser mot Oslo vil bussene gå mot IC - 

stasjonen. Trafikken som normalt kommer inn til byen via Hvervenmoen vil forflyttes 

avhengig av plassering av kryssløsninger. 

 

b) Trafikksikkerhet 

Det er i dag stor trafikkbelastning på FV. 35 gjennom Hønefoss. Hønefoss er etter 

Sandefjord det byområdet i Region sør som har flest drepte og hardt skadde per 1000 

innbygger og den mest belastede strekningen er FV. 35 gjennom Hønefoss, 

Gummikrysset – Hvervenkastet (Se KVU Hønefoss). På denne strekningen er det 

kritisk behov for bedre løsninger, spesielt for syklister og gående, og for 

kollektivtrafikken. 

c) Ringerikespakken 

Arbeidet med bypakke/ bymiljøavtale blir en del av oppfølgingen av den regionale 

planen for Ringeriksregionen. Den regionale planen vil blant annet munne ut i en 

tiltaksliste som videreføres i en bypakke. For å løse transportsystemet i 

Ringeriksregionen vil det bli nødvendig å gjøre tiltak i vegnettet, tilrettelegge 

infrastruktur for buss, bygge et gang- og sykkelvegnett osv. Flere av disse tiltakene vil 

være så omfattende at de ikke vil la seg finansiere over fylkeskommunalt og 

kommunale budsjett. Det haster med en helhetlig ATP strategi i regionen. 

Områderegulering som skal startes opp vil påvirke fylkesveier, det må tas høyde for 

det i planen slik at dette kan gjennomføres når planleggingen er ferdig. 
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d) Prioritering av Ringeriksregionen 

Ringerike kommune har tidligere fått betydelig lavere sum midler enn andre 

kommuner i Buskerud. Hvis Ringerike kommune skal klare å nå målene i 

fylkesvegstrategien så er det totalt avhengig av større summer til Ringerike. Det er 

stort etterslep på å ta igjen forfallet på fylkesveier og det er omfattende mangler på 

framkommelighet og sikkerhet for gående og syklende. 

e) Kollektivt 

Kollektivtilbud må samordnes på tvers av fylkesgrenser. Flybussen i retning 

Gardermoen og via Jevnaker er et viktig tilbud langs det som regnes som ring 4 rundt 

Oslo. Det er viktig for å avlaste trafikken på E16 retning Sandvika som skal igjennom 

betydelig oppgradering. 

Ringerike kommunes innspill til handlingsprogrammet for fylkes og riksveier i tabellform 

FV. nr. Beskrivelse av tiltak Begrunnelse/måloppnåelse i forhold til 

aktualisert 

fylkesvegstrategi 

Pri. 

FV. 241 

Fra avkjøring til 

FV. 156 mot Åsa – 

kommunegrensen 

mot Jevnaker 

Gang- og sykkelvei 

med undergang, 

eller annen 

trafikksikker løsning 

for å koble på til 
eksisterende G /S 

vei. 

Delmål F3: Fra Putten til avkjøringen til FV. 156 

mot Åsa er det stort behov for å øke 

framkommelighet og sikkerhet for myke 

trafikanter. 

1 

Gang- og sykkelvei. Delmål F 3: Fra Åsbygda til kommunegrensen 

er det behov for å øke framkommelighet og sikkerhet 

for myke trafikanter. 

2 

Fartsreduserende 

tiltak. 

Delmå LF 3: Gang- og sykkel krysser  

FV. 241 mellom Vestrum og Åserud i Åsbygda. Her 

det behov for en tryggere overgang. 

1 

Totalutbedring med 

bredere vei, 

midtstripe og 

belysning. 

Delmål F2 og T1: Deler av strekningen er utbedret, 

men det er stort behov for å redusere forfall på 

resterende veistrekninger og dermed øke 

trafikksikkerheten. 

1 

 

 

 

 

 

 

FV. 156 

Sundvollen- 

Åsa- 

Hesselberg 

Gang- og sykkelvei. Delmål F 3: Strekningen er i stort behov for økt 

framkommelighet og sikkerhet for myke 

trafikanter. 

2 

Busslomme. Delmål F 3 og F4: Strekningene r i stort behov av 

trygge venteplasser for elever fra Åsa som skal 

busses til Vang skole. 

2 

Total utbedring av 

bilvei . 

Delmål F2 og T1: Denne strekningen er i stort behov 

for å redusere forfall. Bredere vei, midtstripe og 

belysning vil øke framkommeligheten og 

trafikksikkerheten. 

2 

FV. 163 Gang- og sykkelvei Delmål F 3: Fra Vesterntangen til Klekken. 

Strekning som er i stort behov for økt 

framkommelighet og sikkerhet for myke 

trafikanter. 

1 

FV. 166 Fartsreduserende Delmål F 3: Trafikksikkerhetstiltak for Nedre 2 
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Knestanggata tiltak forbi 

barnehagen. 

Auren gårdsbarnehage. 

Utbedring av 

skolevei 

Delmål F 3 og F4: Trafikksikkerhetstiltak for 

god og trygg framkommelighet på skolevei, 

spesielt krysset Knestanggata/ Hvalsveien som 

mangler fotgjengerovergang mellom 

Knestanggata 74 og 81 er det en bakketopp med en 

etterkommende bratt bakke som skaper utrygg 

skolevei p.g.a. hålke og dårlig sikt. 

1 

FV. 181 

Hvalsveien 

Gang- og sykkelvei Delmål F 3: Streknings om er i stort behov for 

økt framkommelighet og sikkerhet for myke 
trafikanter. 

2 

FV. 178 Gang- og sykkelvei. Delmål F 3: Fra Sokna skole langs 

Strømsoddveien til Permobakken 

Strekning som er i stort behov for økt 

framkommelighet og sikkerhet for myke trafikanter. 

3 

FV. 180 

Viulveien 

Øke høyden på 

undergangen ved 

jernbane. 

Delmål F1: Tiltak vil øke framkommeligheten for 

store kjøretøy. 

3 

 FV. 35  Midler til parallell planlegging og gjennomføring av tiltak som 

knytter seg til fellesprosjektet med ny E16 og Ringeriksbanen. 

Lage 

hovedsykkelvegnett. 

Delmål T1,F3, F4, F5 og M4: Fra kryss 

FV.35/E16 mot Jevnaker (Gummikryssett) til 

Hvervenkastet er det stort behov for et 

sammenhengende, enhetlig og trygt 

sykkelvegnett. Mest kritiske punkt er 

«Sykehusbakken» som er en strekning på ca. 
200 meter fra svingen i Arnegårdsbakken opp 

langs FV. 35 mot Hvervenkastet. 

 Ny bru / bruløsning; 

Bybrua og 

Kvernbergsundbru. 

Delmål F5, F3, F4, M1 og M4: 

Kvernbergsund bru og Bybrua har stort behov 

for bedre gang- og sykkelløsninger. Hønefoss har også i 

stort behov av bedre framkommelighet 

for kollektivtrafikk. De to bruene er flaskehalser for all 

trafikk. 

Ny kryssløsning i 

Hønengata ved E16 

mot Jevnaker. 

Delmål F1: Her er det behov for en løsning 

som skaper bedre trafikkflyt for trafikken fra Jevnaker inn 

mot Hønefoss sentrum. 

Utbedring av 

sykkelfelt i 

Hønengata. 

Delmål F3, F4 og F5: Sykkelfeltet blir lite brukt og oppleves 

som utrygt, spesielt for skolebarn.  

 

Krysset ved fv. 163 
trenger sikrere 

løsning for syklister 

Delmål F3, F4 og F5: Sykkelfeltet blir smalere i 
krysset og biler trekker over og inn i 

sykkelfeltet. Sykkelboksene trenger å bli 

tydeligere markert (farge?) så bilene ikke står der. 

Ny trafikkløsning Delmål F1, F3, T1, M1 og M 4:  

Fra sentrum vestover mot E16 og østover (bru ved 

Petersøya) er det behov for å planlegge nye 

trafikkløsninger på FV. 35 i sammenheng med vei og bane. 

 FV. 158 Planlegging og tiltak 

for nytt trafikkbilde 

ved kobling med 

nytt kryss for nye 

E16 ved 

Helgelandsmoen. 

Hvis eksisterende vei skal brukes bør den 

legges om og gå utenfor tettbebygd 

boligområde på Helgelandsmoen. Det bør primært vurderes 

en ny vei mot Hvervenkastet /Hønen, sekundært utbedre 

deler av eksisterende vei. 

 

 Se nærmere beskrivelse og forklaring i vedlegg som inneholder punkt 1) 
Samferdselsutfordringer i kommunen/kommuneregionen. 
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8.2  Handlingsprogram for riksveger 2018-21 (23) – kommunens innspill 
 

Del 1: Ringerike kommune viser til uttalelse til Nasjonal Transportplan datert 

28.04.16, hvor følgende ble vedtatt som innspill: 

1. Ringerike kommune forutsetter at fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen 

gjennomføres med byggestart i 2019 og ferdigstillelse i 2024. Effektiv 

planfremdrift er derfor avgjørende.  

2. Ringerike kommune forutsetter at E16 Bjørum – Skaret og Olum – Eggemoen 

ferdigstilles i første del av planperioden. 

3. Ringerike kommune legger til grunn at Eggemoen – Nymoen planlegges slik at 

byggingen av ny E16 kan skje kontinuerlig og sammenkobles med hovedvei 

øst-vest. 

4. Ringerike kommune ber om arbeidet med en bypakke for Hønefoss forseres. 

5. Bymiljøavtalene utvides til flere byer, spesielt byområder med stort 

vekstpotensialet, og bør omfatte alle byregioner der miljø og 

kapasitetsutfordringer gjør det formålstjenlig. 

6. Ringerike kommune mener at en må legge vekt på bredere 

samfunnsøkonomiske vurderinger, da det er mange effekter – som t.d. 

regionutvikling – som ikke er med i analysene. Det er stor merverdi i å legge til 

rette for større bo- og arbeidsmarkedsregioner gjennom utbygging av effektiv 

og framtidsrettet infrastruktur. 

 

Uttalelsene til NTP er også kommunens innspill til programområde store prosjekter i 

Handlingsprogram for riksveger 2018-2021(23).    

Del 2: I tillegg til de tiltak som var med i regionens NTP-uttalelse, som omhandler de 

store prosjektene, er det behov for tiltak for de andre programområdene. Disse bes 

innarbeidet i handlingsprogrammet.  

Se tabell:  

Transportkorridor 

og rute 

 

Vei Beskrivelse av tiltak Programområde 

Korridor 2 Oslo-

Ørje/Magnor 

 

Rute 2 

E16 

Kryss E16/FV. 

35 øverst i 

Hønengata 

 

Ny kryssløsning/rundkjøring som skaper bedre 

trafikkflyt for trafikken fra Jevnaker. 

Behovet for ny løsning avhenger av 

tidsperspektivet på utbygging av E16 Nymoen-

Eggemoen og videre til Olum 

Utbedringstiltak 

E16 mot 

Jevnaker  

 

 

 

Gang- og sykkelvei 

 

Koble Hønefoss og Jevnaker sammen med 

trygg sykkelvei. En del av ringen rundt 

Hønefoss via FV. 241 mellom Klækken og 

Jevnaker. Store arbeidsplasser på Eggemoen, 

Austjord og Kistefoss blir tilgjengelig for 

sykkel fra Hønefoss og Jevnaker.  
Vurdere sykkelvei på ny bru mellom Eggemoen 

og krysset ved fv. 241. 

Tilrettelegging for 

gående og 

syklende 

 

Trafikksikkerhets-

tiltak 

 

Miljøtiltak 
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RV. 35 

Hønefoss-

Nakkerud 

 

Gang- og sykkelvei 

 

3 strekninger: i prioritert rekkefølge: 

1. Koble sammen Ask med Hønefoss.  

2. Koble sammen Ask med Tyristrand. 

3. Koble sammen Tyristrand med 

Nakkerud. 

Strekning 1 må ses i sammenheng med 

fellesprosjektet for RRB og E16. 

Tilrettelegging for 

gående og 

syklende 

 

Trafikksikkerhets-

tiltak 

 

Miljøtiltak 

Korridor 5 Oslo-

Bergen/Haugesund 
 

Rute 5b 

 

RV. 7  

Veme-Sokna 

Utbedring av flere delstrekninger langs rv. 7 

slik at det blir en helhetlig vegstandard 
 

Utbedringstiltak 

RV. 7 Gang- og sykkelvei mellom Bårnås bru og 

Gardhammer søndre 

Tilrettelegging for 

gående og 

syklende 

Trafikksikkerhets-

tiltak  

Miljøtiltak 

RV. 7 

Pukerudhagen 

 

Lys langs gangvei Trafikksikkerhets-

tiltak 

Korridor 5 Oslo-

Bergen/Haugesund 

 

Rute 5c 
 

 

E16 

 

Øverst i 

Hønengata-
Risesletta 

Gang- og sykkelvei Trafikksikkerhets-

tiltak  

 

Miljøtiltak 

Generelle innspill 

Innfartsparkeringer og 

pendlerparkeringer 

Utredning og etablering av flere 

innfartsparkeringer til Hønefoss. Dette bør ses i 
sammenheng med kollektivtrafikk og 

tilrettelegging for gående og syklende for å 

minske biltrafikken i Hønefoss sentrum. 

Fellesprosjektet vil generere et annet 

kollektivbehov etter at Ringeriksbanen en bygd. 

Kollektivtiltak 

Veistandard Fjerne forfall og gjøre nødvendig oppgradering 

av standard. Bygging av de store 

samferdselsprosjektene som starter i 2019 vil 
belaste det øvrige veinettet utover normal drift.  

Forfall 

Kollektivknutepunkt Utredning og tilrettelegging for kollektivtrafikk 

mot knutepunkt.   

Kollektivtiltak 

E16/RRB Innspill til planprogram fra 

regionen og Buskerud fylkeskommune 

Viser til vedtak fra kommunene og fylket, som 

også inneholder innspill som berører forholdet 

mellom fellesprosjektet, kommunale og 

fylkeskommunale veier. 
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9  Handlingsprogram 2018-2021 –  tiltaksliste på høring 
Dette er en foreløpig liste over fysiske tiltak. Den skal bearbeides og fullføres etter at 

høringsfristen 15.08.17. gått ut.. Det er derfor ikke heller lagt inn prioriteringer i listen 

enda. Listen er organisert etter kommunale veier, fylkesveier og europa- og riksveier.  

 

 

Pri. Tiltak 
 nr. 

Sted Fysiske tiltak Begrunnelse Tiltakshaver 

Kommunale veier 
 1 Almemoen  Uoversiktlig kryss G/S-

vei i bakke 
Kommunen 

 2 Hov Ungdoms- 
skole 

Etablere nytt 
krysningspunkt 

Skoleelevene benytter 
korteste vei istedenfor 
gangfeltet 

 3 Holmboes 
gate 

Etablere gangfelt  

 4 Vinterroveien Nytt autovern  

 5 Helgerudveien Nytt autovern  

 6 Bålerudveien Nytt autovern  

 7 Flattumveien  Kjøretøy på G/S-vei 

 8 Hovsmarkveien 30 sone forlenget 
nærmere 
Rundtom 

 

Fylkesveier 
 9 FV 241  

Fra Putten til 
avkjøringen til fv. 
156 
mot Åsa 

Gang- og sykkelvei 
med undergang, 
eller annen 
trafikksikker løsning 
for å koble på til 
eksisterende G /S 
vei. 

Stort behov for å øke 
framkommelighet og 
sikkerhet for myke 
trafikanter. 

Statens 
vegvesen 

 10 FV 241 
Fra Åsbygda til 
kommunegrensen 

Gang- og sykkelvei Øke sikkerheten for 
myke trafikanter 

 11 FV 241 
Mellom Vesetrud 
og Åserud i 
Åsbygda. 

Etablere nytt 
kryssingspunkt 

Gang- og sykkelvei 
krysser fv. 241 
mellom Vesetrud og 
Åserud i Åsbygda. Her er 
det behov for en 
tryggere overgang. 
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 12 FV 241 
Fra avkjøring til 
fv. 156 mot Åsa – 
kommunegrensen 
mot Jevnaker 

Totalutbedring med 
bredere vei, 
midtstripe og 
belysning. 

Deler av strekningen er 
utbedret, men det er stort 
behov for å 
redusere forfall på 
resterende veistrekninger 
og dermed øke 
trafikksikkerheten 

Statens 
vegvesen 

 13 FV 156 
Sundvollen-Å sa- 
Hesselberg 

Gang- og sykkelvei Strekningen er i stort behov 
for økt 
framkommelighet og 
sikkerhet for myke 
trafikanter. 

 14 FV 156 
Sundvollen-Å sa- 
Hesselberg 

Etablere 
busslommer 

Strekningen er i stort behov 
av trygge venteplasser for 
elever fra Åsa som 
skal busses til Vang skole 

 15 FV 156 
Sundvollen-Å sa- 
Hesselberg 

Total utbedring av 
bilvei 

Denne strekningen er i stort 
behov for å redusere forfall. 
Bredere vei, 
midtstripe og belysning vil 
øke 
framkommeligheten og 
trafikksikkerheten. 

 16 FV 163 
Klekken- 
Vesternbakken 

Gang- og sykkelvei Fra Vesternbakken til 
Klekken. Strekning som er i 
stort behov for økt 
fremkommelighet og 
sikkerhet for myke 
trafikanter. 

 17 FV 166 
Knestanggata 

Fartsreduserende 
tiltak 

Trafikksikkerhetstiltak for 
Nedre 
Auren gårdsbarnehage 

 18 FV 166 
Knestanggata 

Utbedring av 
skolevei 

Trafikksikkerhetstiltak for 
god og trygg 
framkommelighet på 
skolevei, 
spesielt krysset 
Knestanggata/Hvalsveien 
som mangler 
fotgjengerovergang. Mellom 
Knestanggata 74 og 81 er det 
en bakketopp 
med en etterkommende 
bratt bakke som 
skaper utrygg skolevei pga. 
hålke og dårlig sikt. 

 19 FV 181 
Hvalsveien 

Gang- og sykkelvei Streknings om er i stort 
behov for 
økt framkommelighet og 
sikkerhet for myke 
trafikanter. 
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 20 FV 178 
Fra Sokna skole 
langs 
Strømsoddveien 
til Permobakken 

Gang- og sykkelvei Strekning som er i stort 
behov for økt 
framkommelighet 
og sikkerhet for myke 
trafikanter.  

Statens 
vegvesen 

 21 FV 35  
Hvervenmoen-
Gummikrysset 

Løsninger for syklister 
langs hele strekningen 
som øker sikkerheten 
og resulterer i mindre 
fortaussykling. 

Mye konflikter og ulykker 
mellom bilister og 
syklister, og mellom 
syklister og gående.  

 22 FV 35 
«Sykehusbakken», 
en strekning på 
ca. 200 meter fra 
svingen i 
Arnegårdsbakken 
opp langs fv. 35 
mot 
Hvervenkastet 

Løsning som skiller 
syklister fra gående og 
minsker faren for å falle 
ut i bilvei. 

Dagens situasjon med 
smalt fortau, skarp sving 
med dårlig sikt og ingen 
skjerming mot bilvei med 
høy ÅDT er meget 
trafikkfarlig. 

 23 FV 35 
Kryss ved FV 163 

Sikrere kryssløsning for 
syklister 

Sykkelfeltet blir smalere i 
krysset og biler trekker 
over og inn i sykkelfeltet. 
Sykkelboksene trenger å 
bli tydeligere markert 
(farge?) så bilene ikke står 
der. 

Europa- og riksveier 
 24 E16  

Mot Jevnaker 
Gang- og sykkelvei Koble Hønefoss og 

Jevnaker sammen med 
trygg sykkelvei 

Statens 
vegvesen 

 25 RV 35 
Hønefoss-
Nakkerud 

Gang- og sykkelvei Trygge hele strekningen 
for myke trafikanter da 
flere delstrekninger 
mangler.  

 26 RV 7  
Bårnås bru og 
Gardhammer 
søndre 

Gang- og sykkelvei Øke trafikksikkerheten for 
myke trafikanter 

 27 RV 7 Lys langs gangvei  

 28 E16 
Hønengata-
Risesletta 

Gang- og sykkelvei Øke trafikksikkerheten for 
myke trafikanter 
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10 Budsjettmessige konsekvenser 
Alle tiltak må settes inn i en budsjettmessig sammenheng 

Ansvar og gjennomføring av tiltak innenfor det kommunale ansvarsområdet vil ligge 

til enhet for teknisk forvaltning. 

10.1 Statlige midler 

Kommunen vil søke om midler til trafikksikkerhetstiltak. Det kan søkes om inntil 60 

% av beregnet kostnad til et prosjekt. 

Når det gjelder prosjekter på fylkesveier må kommunen lage utbyggingsavtale med 

Statens vegvesen før arbeidet kan igangsettes. Det er også mulig å søke om tilskudd til 

trafikksikkerhetstiltak langs fylkesveier. 

11 Evaluering av planen 
Hoved evaluering hvert 4. år i forbindelse med rullering av planen. 
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2 Bakgrunn for planen 

 

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid er avgjørende for at nasjonale mål om reduksjon i 

antall drepte og hardt skadde i trafikken skal nås. 

Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier barnehage- og 

skoleeier, arbeidsgiver og kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse 

og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. Gjennom lover og 

forskrifter har kommunene plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebygging i 

alle sektorer. 

3 Organisering, gjennomføring og ansvar 
 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe for utarbeidelse av denne trafikksikkerhetsplanen. 

Arbeidsgruppa består av: 

 

 Geir Svingheim, spesialrådgiver - oppvekst 

 Linda Engstrøm, arealplanlegger – areal og byplankontoret 

 Morten Fagerås, saksbehandler teknisk forvaltning 

 

Trafikksikkerhetsplanen skal behandles politisk, evalueres og revideres fortløpende og 

gjelde fram til 2021. 

 Teknisk forvaltning følger opp planens prioriteringer, politiske vedtak og tar 

årlig initiativ til å søke fylkeskommunale midler til trafikksikkerhetstiltak. 

Planen skal uttrykke visjon og hovedmål for trafikksikkerhetsarbeidet, og gi grunnlag 

for prioritering av søknad om tildeling av trafikksikkerhetsmidler fra Buskerud 

fylkeskommune. 

 

3.1      Kommunens ansvarsområder i trafikksikkerhetsarbeidet   

Kommunen har ansvar for investeringer, drift, og vedlikehold av det kommunale 

vegnettet. Som vegholder, har kommunen også et spesifikt ansvar for 

trafikksikkerhetstiltak på kommunale veier. I henhold til folkehelseloven og plan- og 

bygningsloven, har kommune et generelt ansvar for å forebygge skader og ulykker 

lokalt. Kommunen har myndighet og virkemidler som kan bidra til økt innsats i det 

lokale trafikksikkerhetsarbeidet. 

 

3.2      Roller og oppgaver i trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen 
Enhet for teknisk forvaltning og enhet for miljø og arealforvaltning skal fungere som 

bindeledd mellom publikum og administrasjon/politikere i trafikksikkerhetssaker. 

Hovedutvalg for miljø- og arealforvaltning er det politiske organ som håndterer 

trafikksikkerhetsspørsmål politisk  
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4 Mål og strategier 

4.1 Visjon og mål nasjonalt:  

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2014-2017, som bygger på Nasjonal 

Transportplan (NTP) 2014-2023, har en visjon om et transportsystem der ingen blir 

drept eller hardt skadd, kalt Nullvisjonen. Dette er en visjon og ikke et mål, men skal 

være noe å strekke seg etter. Et etappemål er at det i 2024 ikke skal være flere enn 500 

drepte eller hardt skadde i trafikken. 

 

4.2 Regionale mål 

Buskerud fylkeskommune forankrer sitt trafikksikkerhetsarbeid i den nasjonale                

nullvisjonen. I arbeidet mot nullvisjonen har fylket satt seg følgende  

etappemål: 

 Antallet hardt skadde og drepte skal halveres innen 2023 

 

Etappemålet er en halvering av antallet drepte og hardt skadde innen 2024,  

sammenliknet med gjennomsnittet for årene 2008-2011. 

 

Fylkeskommunen har også et delmål som henger sammen med det nasjonale  

målet om at veksten i persontransport skal foregå på sykkel, til fots eller ved bruk av  

kollektivtransport:  

 Antallet drepte og skadde skal ikke øke selv om flere går og sykler.  

 

4.3 Kommunale mål og strategier-kommuneplanens samfunnsdel 
Kommunens trafikksikkerhetsarbeid må ses i sammenheng med kommunens mål i 

kommuneplanens samfunnsdel om vekst og utvikling. Et mål er at det i 2030 skal bo 

40 000 innbyggere i Ringerike. En stor vekst i innbyggerantall genererer en økning i 

persontransport. Et annet mål er at Ringerike og omland skal ha effektive 

samferdselsløsninger. Dette skal blant annet gjennomføres ved å utvikle infrastruktur 

som øker mulighetene for næringsutvikling. I kommunens arbeid med å møte en 

økning i persontransport og med utvikling av infrastruktur for næringsutvikling er 

trafikksikkerhet et viktig tema.   
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4.3.1 Mål  

Ringerike kommune støtter opp om Nullvisjonen, og legger den til grunn for sitt 

trafikksikkerhetsarbeid. 

 

Kommunens mål sammenfattes i det følgende: 

 Redusere antall ulykker i trafikken 

 Sikre trygge skoleveier 

 Forbedre sikkerheten og tilretteleggingen for syklister (og gående)  

 Antall drepte eller hardt skadde skal halveres innen 2021. 

5      Organisatoriske og mindre fysiske tiltak 

5.1    Tiltak i areal- og byplanavdeling og byggesaksavdeling 

Planen skal koordineres med kommunens øvrige planverk, herunder kommuneplanen. 

Trafikksikkerhet skal være et grunnelement i all arealplanlegging. Det skal lages gode 

rutiner på vurdering av trafikksikkerhet i forbindelse med alle omsøkte byggesaker og 

i alt planarbeid.  

 

5.2     Holdningsskapende arbeid 
Organisatoriske tiltak som økt fokus på trafikkopplæringen i barnehager og skoler vil 

bidra til økt trafikksikkerhet. Trafikkopplæring og holdningsskapende arbeid er viktige 

element i å skape gode trafikanter. Dette skal det arbeides med i alle aldersgrupper. De 

voksne, og særlig foreldre/foresatte er forbilder for barna og unge. Barnehage og skole 

er viktige arenaer for trafikkopplæring. 

Det holdningsskapende arbeidet innebærer: 

 Holdningsutviklende trafikksikkerhets arbeid med fokus på forebygging og 

holdningsskapende tiltak i befolkningen.  

 Løfte arbeidet med trafikksikkerhet til å gjelde hele kommunen som 

organisasjon og synliggjøre betydningen dette har for folkehelsen.  

 Trafikksikkerhetsarbeid i skoler og barnehager.  

 Sikre at helsestasjon, barnehage og skole har trafikksikkerhet som tema i løpet 

av året.  

 Elevene i ungdomsskolen (10.klasse) skal få møte noen som har erfaring med 

trafikkulykker som en del av det forebyggende arbeidet.  

 Hovedmålgruppe i det forebyggende holdningsskapende arbeidet er barn og 

unge.  

 Utsatte grupper skal få informasjon.  

 Sette fokus på eldre og trafikksikkerhet.  
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5.2.1   Trafikkopplæring  i barnehage 

Trafikken er en del av barnas hverdag. Det er derfor viktig at barna gis en god 

opplæring og veiledning for å bli så gode trafikanter som mulig. 

I Rammeplan for barnehagen kapittel 9; Nærmiljø og samfunn står det:  

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna lærer å 

orientere seg og ferdes trygt. 

I barnehagene er hverdagssituasjoner et godt utgangspunkt for trafikkopplæringen. 

Trafikksikkerhet og holdningsskapende informasjon er viktig å ta opp på 

foreldremøter allerede i barnehagen. Aktuelle temaer er sikring av barn i bil og barnas 

trafikkopplevelser på veien til og fra barnehagen. 

 

5.2.2    Trafikkopplæring i grunnskolen 

I skolen skal barna oppøve praktiske ferdigheter samtidig som de skal få utviklet en 

mer teoretisk forståelse av hvordan trafikken fungerer. 

Læreplanen har følgende kompetansemål;  

etter 4. trinn skal elevene: 

 følge trafikkregler for fotgjengere og syklister, etter 7. trinn: 

 praktisere trygg bruk av sykkel som framkomstmiddel. Etter 10. trinn: 

 elevene skal kunne gjøre rede for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og 

minsker skader ved uhell og ulykker. 

 Gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, og hvordan kraft er knyttet til 

akselerasjon. 

 Gjennomføre forsøk med lys, syn, farger, - beskrive og forklare resultatene. 

 

Det skal samarbeides med foreldrene slik at elevene blir flinke til å ferdes i trafikken. 

 

5.2.3 Gjennomgående tema som skal vurderes i alle planer 

Folkehelse 

Ulykker som fører til personskade er en stor utfordring for folkehelsen. Det som er spesielt for 

trafikk-ulykker, er at de tar for mange unge liv. 

 

Miljø, energi og klima  

Trafikk og miljø hører tett sammen. Viktige miljøtiltak er å få ned utslippene av klimagasser,  

redusere støy og lokal luftforurensing, og øke fokuset på kollektivtrafikk og aktive 

transportmidler (gå og sykle).  

 

Universell utforming og annen  

Universell utforming er viktig i all samfunnsplanlegging for å sikre et likeverdig tilbud til alle  

kommunens innbyggere. Dette gjelder også innen trafikksikkerhet og skal være veiledende i 

måten kommunen tilrettelegger utforming og bruk av holdeplasser, gangfelt, belysning, 

materialvalg, fargevalg osv. 
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Barn og unge 

Barn og unge er en utsatt gruppe i trafikkbildet. For å forebygge trafikkulykker, er arbeid 

rettet mot denne gruppen særlig viktig. Her er det avgjørende med et bredt og kontinuerlig 

fokus, der vegtiltak og holdningsskapende arbeid går hånd i hånd. 

 

5.2.3     Generell informasjon 

Målet med informasjon er å endre folks adferd slik at trafikken blir sikrere, og 

ulykkestallet går ned. I tillegg forventes det at slike tiltak skal skape forståelse for 

restriksjoner og kontrollvirksomhet i trafikksikkerhetsarbeidet. 

Informasjon brukes for å gjøre trafikantene oppmerksomme på situasjoner som krever 

stor aktsomhet. Informasjon gis: 

 Gjennom kampanjer 

 Ved annonser rettet mot trafikanter i sin alminnelighet eller i bestemte 

situasjoner 

 Til bestemte grupper, for eksempel eldre, ungdom, ved skolestart, 

påsketrafikanter osv. 

 

Informasjonstiltak kan med fordel gjennomføres i samarbeid med frivillige 

organisasjoner som er aktive i lokalmiljøet, for eksempel idrettslag, velforeninger 

Trygg Trafikk med flere. 

5.3      Mindre fysiske tiltak 
Trafikksikkerhet skal legges til grunn for arbeidet på kommunale veier. Flere enklere 

fysiske tiltak kan gi store forbedringer for trafikksikkerheten. Fjerning av 

sikthindrende vegetasjon er et viktig tiltak. Her har grunneier eller den som disponerer 

en eiendom ansvar for å sørge for fri sikt ved avkjørsel til veg eller gang- og 

sykkelvei. Dette er noe kommunen må påminne om og følge opp.   

Oppgradering av bussholdeplasser, vegbelysning, fartsbegrensninger og gode rutiner 

for rydding av snø og grus på fortau og gang- og sykkelveier er også viktige tiltak for 

å forbedre trafikksikkerheten.    

Andre tiltak som kommunen vil satse på er å beholde eksisterende snarveger og  

stier. Dette er høyaktuelt i forbindelse med mange reguleringssaker. 

 

Fysiske tiltak må samordnes med hovedplan for veier i Ringerike 
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5.4 Trafikksikkerhetsplan 2001 – 2004; tiltaksliste og status i 2017 
 

Pri. Tiltak  Kostnad Finansiering Når Status 

 (navn, beskrivelse og begrunnelse)  Ringerike 

kommune 

Tilskudd  2017 

1 Gatelys Gamleveien, Åsbygda 

Beskrivelse: Gatelys langs eksisterende veg 

Begrunnelse: Skoleveg 

120.000,- 48.000,- 72.000,- 2001 

 

Ikke 

utført 

2 Gatelys Harehaugveien, Haugsbygd 

Beskrivelse: Gatelys langs eksisterende veg, strekning 

fra Hagaringen til Bølgenveien 

Begrunnelse: Skoleveg 

240.000,- 196.000,- 144.000,- 2001 

 

Ikke  

utført 

3 Rundkjøring for buss, Hallingby 

Beskrivelse: Bygge ny rundkjøring for å gi bussene et 

nytt kjøremønster ved Hallingby skole. Skille kjørende 

(busser) og gående (skolebarn). 

Begrunnelse: Trafikkfarlig blanding av busser og 

skolebarn. Skoleveg og nærområde til skole, barnehage 

mm.  

160.000,-  64.000,-   96.000,- 2002 

 

Utført 

 5    4 Sikring av gangfelt ved Hønefoss skole, Hønefoss 

Beskrivelse: Opphøyet gangfelt, kanalisering, 

ledegjerde flyttes 

i krysset Hønengata / Glatveds gate 

Begrunnelse: Trafikkfarlig kryss utenfor Hønefoss skole 

 70.000,- Finansieres av Statens 

vegvesen, Buskerud 

2002 

 

Utført 

5        5 

 

Gatelys fra Botilrud til Hønen, Norderhov 

Beskrivelse: Gatelys langs eksisterende veg fra 

Hønenkrysset til Botilrud 

Begrunnelse: Skoleveg og del av hovedrute i 

kommunedelplan for gående/syklende i 

Hønefossområdet  

250.000,- 100.000,- 150.000,- 2002 

 

Utført 
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6 Gatelys langs Øvre Klekkenvei, Haugsbygd 

Beskrivelse: Gatelys langs eksisterende veg fra Klekken 

til Vang skole 

Begrunnelse: Skoleveg 

400.000,-   2003 

 

Utført 

7 Gang/sykkelveg langs Hvalsbruveien, Hallingby 

Beskrivelse: Bygging av gang/sykkelveg langs 

Hvalsbruveien utenfor Hallingby skole 

Begrunnelse: Skoleveg 

   2003 

 

Utført 

8 Opphøyde gangfelt i Heradsbygdveien, Heradsbygda 

Beskrivelse: Bygge opphøyde gangfelt i 

Heradsbygdveien ved Frøyas vei, Anettes vei, Ve 

terrasse, Norderhovhjemmet og Veksalveien. 

Begrunnelse:  

Etterspurt av flere, stor trafikk. 

   2004 

 

Utført 

9 Fortau langs Klekkenveien, Haugsbygd er bygd.    2004 Utført 

10 Rundkjøring for buss ved Vang skole, Haugsbygd 

Beskrivelse: Bygge ny rundkjøring for å gi bussene et nytt 

kjøremønster ved Vang skole. Skille kjørende (busser) og 

gående (skolebarn). 

Begrunnelse: Skoleveg og nærområde til skole. 

200.000,- Allerede bevilget på 

kommunens 

investeringsbudsjett 

2002 

 

Utført 

11 Fortau langs Storløkkaveien, Hønefoss 

Beskrivelse: Bygge fortau langs eksisterende veg, fra 

Indre Løkkavei til Rabbaveien 

Begrunnelse: Skolevei 

   2004 

 

Ikke  

utført 

12 Fortau og gatelys langs Trygstadveien, Hønefoss 

Beskrivelse: Fortau langs ny (omlagt) vei 

Begrunnelse: Skolevei 

 Finansiering 

gjennom 

utbyggingsavtale 

med privat utbygger 

2002 

 

Utført 

13 Fortau og gatelys langs Nordre Ringåsen, Norderhov 

Beskrivelse: Fortau langs eksisterende vei 

Begrunnelse: Skolevei 

 Finansiering 

gjennom 

utbyggingsavtale 

med privat utbygger 

2003 

 

Ikke  

utført 
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6 Særlig trafikkfarlige skoleveier 
 

Særlig farlige skoleveier har våren 2017 vært på høring i skolenes samarbeidsutvalg.   

Høringsuttalelsene viser at det bare har kommet svært få trafikksikkerhetstiltak siden 

forrige vedtak om særlig trafikkfarlige skoleveier i 2009 

 

Ringerike kommunestyre vedtok i 97/17 07.09.17 at følgende strekninger er særlig 

trafikkfarlige.  

På disse strekningene innvilges elevene fri skoleskyss uavhengig av avstand. 

 

Hallingby skole 
E 16    Der det ikke er gang- eller sykkelvei 

FV 172    Både nord- og sørover fra Skollerud 

 

Vang skole og Haugsbygd ungdomsskole 
FV 166   Viul – Knestang 

FV 169    Hvalssletta – Hvalsveien ”Korketrekkeren” 

FV 164    Ringkollveien fra Øvre Berg der gangveien slutter       

   

Helgerud skole 
FV 172    Inntil 4 km fra skolen 

  

Ullerål skole og Hov ungdomsskole 
RV 35    Ovenfor Almemoen boligfelt mot Risesletta 

Plassveien/Ruaveien inntil sikringstiltak for kryssing av RV 35 kommer 

RV 35    Fra slutt på gangvei v/Nærstad mot Eggemoen 

 

Kirkeskolen 
FV 241  Fra grense mot Vang skoles opptaksområde til krysset der Åsaveien tar av 

fra FV 156 Åsaveien fra Kalkverket 

 

Nes 
E 16    Der det ikke er gang- eller sykkelvei 

RV 243    Lindelia 

KV   Kommunal vei Kvernbråten 
 

Sokna 
RV 7   Inntil 4 km vest- og østover fra skolen der det ikke er gang- sykkelvei. 

Kryssing av RV 7 – undergang v/Pukerud – Lofthus – Skraperud 

 

Tyristrand 
RV 35   Inntil 4 km mot Hønefoss og Modum, der det ikke er gang- sykkelvei. 

 

Steinsfjorden skole – montessoriskole 
FV 156    Fra Hole grense på østsiden av Steinsfjorden til Kalkverket. 

 

Ringerike Montessoriskole – tidligere Stranden skole 
RV 35    Bjørkemoen/Styggdalen 
RV 35    Mot Tyristrand der det ikke er gang- sykkelvei 
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7 Ulykkesstatistikk 2006 – 2015 
 

Ulykkesstatistikk og utvikling 

I perioden 2006 – 2015 er det totalt registrert 529 ulykker med 20 drepte og 83 hardt 

skadde på veiene i Ringerike kommune.. 

Det har vært en nedgang i antall ulykker og antall drepte/skadde etter toppårene 2007 

og 2008. De fleste ulykkene er møteulykker og utforkjøringer. Ulykkene er ganske 

jevnt fordelt på årets måneder, men juni har flest ulykker. Fredag er den ukedagen med 

flest ulykker, men fordelingen på ukedagene er ganske jevn.  

 

8 av totalt 729 drepte i tiårsperioden var bilførere, 5 passasjerer og 3 var syklister. 

Fordelt på aldersgrupper er aldersgruppen 25 – 34 år mest utsatt. I perioden ble 39 

unge under 15 år drept eller hardt skadet i trafikken.  

 

Fylkes- riks- og europaveier på Ringerike som er særlig ulykkesbelastet: 

E 16 179 antall skadde/drepte 

FV 35 94 antall skadde/drepte 

FV 241 27 antall skadde/drepte 

RV 35 80 antall skadde/drepte 

RV 7 43 antall skadde/drepte 

 

Kommunale veier: 

De registrerte ulykkene på kommunale veier har nesten bare medført lettere skader, 

men på KV 1400, KV 18600, KV 6200 og på KV 7500 har det vært ulykker med hardt 

skadde. 

 

Private veier: 

På private veier i Ringerike er ulykkes- og skadebildet det samme som for de 

kommunale veiene. 

 

 

 

 

Fargesymboler på kartsidene (s12 og s13): 

 

O – rød sirkel - drepte 

O - gul sirkel – hardt skadde  

 O – grønn sirkel – lettere skadde 
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 Kart med markering av ulykkessteder med drepte og hardt skadde 2006 - 2014 

o  
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 Kart med markering av ulykkessteder med lettere skadde 2006 - 2014 
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8  Innspill til handlingsprogram for fylkesveier og riksveier 
 

Innspill til Handlingsprogram for fylkesveier og kollektivtransport 2018-2021 ble 

vedtatt i Kommunestyret 29.09.16. Innspill til Handlingsprogram for riksveier 2018-

2021 (23) ble vedtatt i Formannskapet 21.02.17. Innspillene formulerer hvilke tiltak 

kommunen ønsker utført på fylkesveier og riksveier i kommunen. Flere av innspillene 

omhandler trafikksikkerhet og er også innarbeidet i kommunens tiltaksliste i kapitel 9.   

8.1 Aktualisert fylkesvegstrategi; innspill til handlingsprogrammet for 

fylkesveger og kollektivtransport 2018 – 2021 – kommunens innspill: 
Samferdselsutfordringer for kommunen/kommuneregionen 

a) Nytt trafikkbilde  

for fylkesveier ved realisering av ny E16 og Ringerikesbane. I forbindelse med ny E16 

og Ringerikesbanen vil det være behov for midler til et funksjonelt og effektivt 

fylkesveinett.. God tilkobling til ny samferdsel er vesentlig når så store endringer 

kommer i regionen. Et nytt trafikkbilde vil kunne lede til store behov for utbedringer 

av fylkesveinettet. Tiltak i tabellen knyttet til fv. 35 og 158 er eksempel på tiltak hvor 

valg av løsninger vil avhenge av hvordan trafikkbildet ser ut etter bygging av ny E16 

og Ringeriksbane. Intercitystasjon er tenkt der hvor dagens stasjon er nå. Det vil si at 

knutepunktet for kollektivt forflyttes. I stedet for pendlerbusser mot Oslo vil bussene 

gå mot IC - stasjonen. Trafikken som normalt kommer inn til byen via Hvervenmoen 

vil forflyttes avhengig av plassering av kryssløsninger. 

 

b) Trafikksikkerhet 

Det er i dag stor trafikkbelastning på FV. 35 gjennom Hønefoss. Hønefoss er etter 

Sandefjord det byområdet i Region sør som har flest drepte og hardt skadde per 1000 

innbygger og den mest belastede strekningen er FV. 35 gjennom Hønefoss, 

Gummikrysset – Hvervenkastet (Se KVU Hønefoss). På denne strekningen er det 

kritisk behov for bedre løsninger, spesielt for syklister og gående, og for 

kollektivtrafikken. 

 

c) Ringerikespakken 

Arbeidet med bypakke/ bymiljøavtale blir en del av oppfølgingen av den regionale 

planen for Ringeriksregionen. Den regionale planen vil blant annet munne ut i en 

tiltaksliste som videreføres i en bypakke. For å løse transportsystemet i 

Ringeriksregionen vil det bli nødvendig å gjøre tiltak i vegnettet, tilrettelegge 

infrastruktur for buss, bygge et gang- og sykkelvegnett osv. Flere av disse tiltakene vil 

være så omfattende at de ikke vil la seg finansiere over fylkeskommunalt og 

kommunale budsjett. Det haster med en helhetlig transportstrategi i regionen. 

Områderegulering som skal startes opp vil påvirke fylkesveier, det må tas høyde for 

det i planen slik at dette kan gjennomføres når planleggingen er ferdig. 

 



15 
 

d) Prioritering av Ringeriksregionen 

Ringerike kommune har tidligere fått betydelig lavere sum midler enn andre 

kommuner i Buskerud. Hvis Ringerike kommune skal klare å nå målene i 

fylkesvegstrategien så er det totalt avhengig av større summer til Ringerike. Det er 

stort etterslep på å ta igjen forfallet på fylkesveier og det er omfattende mangler på 

framkommelighet og sikkerhet for gående og syklende. 

 

e) Kollektivt  

Kollektivtilbud må samordnes på tvers av fylkesgrenser. Flybussen i retning 

Gardermoen og via Jevnaker er et viktig tilbud langs det som regnes som ring 4 rundt 

Oslo. Det er viktig for å avlaste trafikken på E16 retning Sandvika som skal igjennom 

betydelig oppgradering. 

 

 Ringerike kommunes innspill til handlingsprogrammet for fylkes og riksveier i tabellform 

FV. nr. Beskrivelse av tiltak Begrunnelse/måloppnåelse i forhold til 

aktualisert 

fylkesvegstrategi 

Pri. 

FV. 241 

Fra avkjøring til 

FV. 156 mot Åsa – 

kommunegrensen 

mot Jevnaker 

Gang- og sykkelvei 

med undergang, 

eller annen 

trafikksikker løsning 

for å koble på til 

eksisterende G /S 

vei. 

Delmål F3: Fra Putten til avkjøringen til FV. 156 

mot Åsa er det stort behov for å øke 

framkommelighet og sikkerhet for myke 

trafikanter. 

1 

Gang- og sykkelvei. Delmål F 3: Fra Åsbygda til kommunegrensen 
er det behov for å øke framkommelighet og sikkerhet for 

myke trafikanter. 

2 

Fartsreduserende 

tiltak. 

Delmå LF 3: Gang- og sykkel krysser  

FV. 241 mellom Vestrum og Åserud i Åsbygda. Her det 

behov for en tryggere overgang. 

1 

Totalutbedring med 

bredere vei, 

midtstripe og 

belysning. 

Delmål F2 og T1: Deler av strekningen er utbedret, men 

det er stort behov for å redusere forfall på resterende 

veistrekninger og dermed øke trafikksikkerheten. 

1 

 

 

 

 

FV. 156 

Sundvollen- 

Åsa- 

Hesselberg 

Gang- og sykkelvei. Delmål F 3: Strekningen er i stort behov for økt 

framkommelighet og sikkerhet for myke 

trafikanter. 

2 

Busslomme. Delmål F 3 og F4: Strekningene r i stort behov av trygge 

venteplasser for elever fra Åsa som skal busses til Vang 
skole. 

2 

Total utbedring av 

bilvei . 

Delmål F2 og T1: Denne strekningen er i stort behov for 

å redusere forfall. Bredere vei, midtstripe og belysning 

vil øke framkommeligheten og trafikksikkerheten. 

2 

FV. 163 Gang- og sykkelvei Delmål F 3: Fra Vesterntangen til Klekken. 

Strekning som er i stort behov for økt 

framkommelighet og sikkerhet for myke 

trafikanter. 

1 

FV. 166 

Knestanggata 

Fartsreduserende 

tiltak forbi 

barnehagen. 

Delmål F 3: Trafikksikkerhetstiltak for Nedre 

Auren gårdsbarnehage. 

2 
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FV. 166 

Knestanggata 

Utbedring av 

skolevei 

Delmål F 3 og F4: Trafikksikkerhetstiltak for 

god og trygg framkommelighet på skolevei, 

spesielt krysset Knestanggata/ Hvalsveien som mangler 

fotgjengerovergang mellom 

Knestanggata 74 og 81 er det en bakketopp med en 

etterkommende bratt bakke som skaper utrygg skolevei 

p.g.a. hålke og dårlig sikt. 

1 

FV. 181 

Hvalsveien 

Gang- og sykkelvei Delmål F 3: Streknings om er i stort behov for 

økt framkommelighet og sikkerhet for myke 

trafikanter. 

2 

FV. 178 Gang- og sykkelvei. Delmål F 3: Fra Sokna skole langs 
Strømsoddveien til Permobakken 

Strekning som er i stort behov for økt framkommelighet 

og sikkerhet for myke trafikanter. 

3 

FV. 180 

Viulveien 

Øke høyden på 

undergangen ved 

jernbane. 

Delmål F1: Tiltak vil øke framkommeligheten for store 

kjøretøy. 

3 

 

FV. 35  Midler til parallell planlegging og gjennomføring av tiltak som 

knytter seg til fellesprosjektet med ny E16 og Ringeriksbanen. 

Lage 

hovedsykkelvegnett. 

Delmål T1,F3, F4, F5 og M4: Fra kryss 

FV.35/E16 mot Jevnaker (Gummikryssett) til 

Hvervenkastet er det stort behov for et 

sammenhengende, enhetlig og trygt 

sykkelvegnett. Mest kritiske punkt er 

«Sykehusbakken» som er en strekning på ca. 

200 meter fra svingen i Arnegårdsbakken opp 
langs FV. 35 mot Hvervenkastet. 

 Ny bru / bruløsning; 

Bybrua og 

Kvernbergsundbru. 

  Delmål F5, F3, F4, M1 og M4: 

Kvernbergsund bru og Bybrua har stort behov 

for bedre gang- og sykkelløsninger. Hønefoss har også i stort 

behov av bedre framkommelighet 

for kollektivtrafikk. De to bruene er flaskehalser for all trafikk. 

Ny kryssløsning i 

Hønengata ved E16 

mot Jevnaker. 

Delmål F1: Her er det behov for en løsning 

som skaper bedre trafikkflyt for trafikken fra Jevnaker inn mot 

Hønefoss sentrum. 

Utbedring av 

sykkelfelt i 

Hønengata. 

Delmål F3, F4 og F5: Sykkelfeltet blir lite brukt og oppleves 

som utrygt, spesielt for skolebarn.  

 

Krysset ved fv. 163 

trenger sikrere 

løsning for syklister 

Delmål F3, F4 og F5: Sykkelfeltet blir smalere i 

krysset og biler trekker over og inn i 

sykkelfeltet. Sykkelboksene trenger å bli 
tydeligere markert (farge?) så bilene ikke står der. 

Ny trafikkløsning Delmål F1, F3, T1, M1 og M 4:  

Fra sentrum vestover mot E16 og østover (bru ved 

Petersøya) er det behov for å planlegge nye 

trafikkløsninger på FV. 35 i sammenheng med vei og bane. 

FV. 158 Planlegging og tiltak 

for nytt trafikkbilde 

ved kobling med 

nytt kryss for nye 

E16 ved 

Helgelandsmoen. 

Hvis eksisterende vei skal brukes bør den 

legges om og gå utenfor tettbebygd 

boligområde på Helgelandsmoen. Det bør primært vurderes en 

ny vei mot Hvervenkastet /Hønen, sekundært utbedre deler av 

eksisterende vei. 
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8.2  Handlingsprogram for riksveger 2018-21 (23) – kommunens innspill 

 

Del 1: Ringerike kommune viser til uttalelse til Nasjonal Transportplan (NTP) datert 

28.04.16, hvor følgende ble vedtatt som innspill: 

1. Ringerike kommune forutsetter at fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen 

gjennomføres med byggestart i 2019 og ferdigstillelse i 2024. Effektiv 

planfremdrift er derfor avgjørende.  

2. Ringerike kommune forutsetter at E16 Bjørum – Skaret og Olum – Eggemoen 

ferdigstilles i første del av planperioden. 

3. Ringerike kommune legger til grunn at Eggemoen – Nymoen planlegges slik at 

byggingen av ny E16 kan skje kontinuerlig og sammenkobles med hovedvei 

øst-vest. 

4. Ringerike kommune ber om arbeidet med en bypakke for Hønefoss forseres. 

5. Bymiljøavtalene utvides til flere byer, spesielt byområder med stort 

vekstpotensialet, og bør omfatte alle byregioner der miljø og 

kapasitetsutfordringer gjør det formålstjenlig. 

6. Ringerike kommune mener at en må legge vekt på bredere 

samfunnsøkonomiske vurderinger, da det er mange effekter – som t.d. 

regionutvikling – som ikke er med i analysene. Det er stor merverdi i å legge til 

rette for større bo- og arbeidsmarkedsregioner gjennom utbygging av effektiv 

og framtidsrettet infrastruktur. 

 

Uttalelsene til NTP er også kommunens innspill til «programområde store prosjekter» 

i Handlingsprogram for riksveger 2018-2021(23).    

Del 2: I tillegg til de tiltak som var med i regionens NTP-uttalelse, som omhandler de 

store prosjektene, er det behov for tiltak for de andre programområdene. Disse bes 

innarbeidet i handlingsprogrammet.  

Se tabell:  

Transportkorridor 

og rute 

 

Vei Beskrivelse av tiltak Programområde 

Korridor 2 Oslo-

Ørje/Magnor 

 

Rute 2 

E16 

Kryss E16/FV35 

øverst i 

Hønengata 

 

Ny kryssløsning/rundkjøring som skaper bedre 

trafikkflyt for trafikken fra Jevnaker. 

Behovet for ny løsning avhenger av 

tidsperspektivet på utbygging av E16 Nymoen-

Eggemoen og videre til Olum 

Utbedringstiltak 

E16 mot 

Jevnaker  

 

 
 

Gang- og sykkelvei 

 

Koble Hønefoss og Jevnaker sammen med 

trygg sykkelvei. En del av ringen rundt 
Hønefoss via FV. 241 mellom Klækken og 

Jevnaker. Store arbeidsplasser på Eggemoen, 

Austjord og Kistefoss blir tilgjengelig for 

sykkel fra Hønefoss og Jevnaker.  

Vurdere sykkelvei på ny bru mellom Eggemoen 

og krysset ved fv. 241. 

Tilrettelegging for 

gående og 

syklende 

 
Trafikksikkerhets-

tiltak 

 

Miljøtiltak 

  



18 
 

Transportkorridor 

og rute 

 

Vei Beskrivelse av tiltak Programområde 

 RV. 35 

Hønefoss-

Nakkerud 

 

Gang- og sykkelvei 

 

3 strekninger: i prioritert rekkefølge: 

1. Koble sammen Ask med Hønefoss.  

2. Koble sammen Ask med Tyristrand. 

3. Koble sammen Tyristrand med 

Nakkerud. 

Strekning 1 må ses i sammenheng med 
fellesprosjektet for RRB og E16. 

Tilrettelegging for 

gående og 

syklende 

 

Trafikksikkerhets-

tiltak 

 

Miljøtiltak 

Korridor 5 Oslo-

Bergen/Haugesund 

 

Rute 5b 

 

RV. 7  

Veme-Sokna 

Utbedring av flere delstrekninger langs rv. 7 

slik at det blir en helhetlig vegstandard 

 

Utbedringstiltak 

RV. 7 Gang- og sykkelvei mellom Bårnås bru og 

Gardhammer søndre 

Tilrettelegging for 

gående og 

syklende 

Trafikksikkerhets-

tiltak  

Miljøtiltak 

RV. 7 

Pukerudhagen 

 

Lys langs gangvei Trafikksikkerhets-

tiltak 

Korridor 5 Oslo-

Bergen/Haugesund 
 

Rute 5c 

 

 

E16 

 
Øverst i 

Hønengata-

Risesletta 

Gang- og sykkelvei Trafikksikkerhets-

tiltak  
 

Miljøtiltak 

Generelle innspill 

Innfartsparkeringer og 

pendlerparkeringer 

Utredning og etablering av flere 

innfartsparkeringer til Hønefoss. Dette bør ses i 

sammenheng med kollektivtrafikk og 

tilrettelegging for gående og syklende for å 

minske biltrafikken i Hønefoss sentrum. 

Fellesprosjektet vil generere et annet 

kollektivbehov etter at Ringeriksbanen en bygd. 

Kollektivtiltak 

Veistandard Fjerne forfall og gjøre nødvendig oppgradering 

av standard. Bygging av de store 

samferdselsprosjektene som starter i 2019 vil 

belaste det øvrige veinettet utover normal drift.  

Forfall 

Kollektivknutepunkt Utredning og tilrettelegging for kollektivtrafikk 

mot knutepunkt.   

Kollektivtiltak 

E16/RRB Innspill til planprogram fra 

regionen og Buskerud fylkeskommune 

Viser til vedtak fra kommunene og fylket, som 

også inneholder innspill som berører forholdet 

mellom fellesprosjektet, kommunale og 
fylkeskommunale veier. 
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9 Fra Hovedplan for veg i Ringerike kommune 2017 – 2024  
(vedtatt i av Ringerike kommunestyre i juni 2017) 

 

Denne rapporten dokumenterer at det eksisterende kommunale vegnettet på sikt må gis en 

høyere prioritet og tilføres betydelig mer ressurser for r å fremstå med akseptabel vegstandard 

Dette gjelder så vel prioriteringene og tildelingene til: 

 driftstiltak 

 vedlikeholdstiltak 

 investeringstiltak. 

  

Forfallet på vegnettet medio 2016 er beregnet til 1,172 mrd. kr.   

Vegeier har over tid vært tvunget til å neglisjere rensk av grøfter og stikkrenner, samt 

fornyelsen av eksisterende vegdekker. Forfallet på vegdekkene er betydelig og estimert til 

72,322 mill. kr. 

 

 Det er viktig at å se sammenhengen mellom tiltak i Hovedplan for veg og 

trafikksikkerhetsplanen. 

10  Handlingsprogram 2018-2021 – prioriterte tiltak 
 

Prioriterte tiltaksliste etter høringsperioden fram til 15.09.17. Det er derfor ikke heller lagt inn 

prioriteringer i listen enda. Listen er organisert etter kommunale veier, fylkesveier og europa- 

og riksveier.  

 

Pri. Tiltak 
 nr. 

Sted Fysiske tiltak Begrunnelse Tiltakshaver 

Kommunale veier 

1 5 Helgerudveien Nytt autovern Sikre Kommunen 

2 6 Bålerudveien Nytt autovern Sikre 

3 4 Vinterroveien Nytt autovern Sikre 

4 2 Almemoen Bedre sikt – fjerne 
vegetasjon 

Uoversiktlig kryss G/S-
vei i bakke 

5 4 Hov Ungdoms- 
skole 

Fysiske sperringer / 
gjerde 

Skoleelevene benytter 
korteste vei istedenfor 
gangfeltet 

6 10 Rabbaveien Nedsatt hastighet  

7 9 Sagaveien Fortau og 
kryssløsninger 

Mange flere barn vil få 
Sagaveien som skolevei 
når Hønefoss skole 
legges ned. 
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Fylkesveier 
 11 FV 241  

Fra Putten til 
avkjøringen til fv. 
156 
mot Åsa 

Gang- og sykkelvei 
med undergang, 
eller annen 
trafikksikker løsning 
for å koble på til 
eksisterende G /S 
vei. 

Stort behov for å øke 
framkommelighet og 
sikkerhet for myke 
trafikanter. 

Statens 
vegvesen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12 FV 241 
Fra Åsbygda til 
kommunegrensen 

Gang- og sykkelvei Øke sikkerheten for 
myke trafikanter 

 13 FV 241 
Mellom Vesetrud 
og Åserud i 
Åsbygda. 

Etablere nytt 
kryssingspunkt 

Gang- og sykkelvei 
krysser fv. 241 
mellom Vesetrud og 
Åserud i Åsbygda. Her er 
det behov for en 
tryggere overgang. 

Blir utført i 
løpet av 
2017 
 
 
 
 
 

 14 Hovsfossveien 
FV 172 

Fortau, gang- sykkelvei Trafikkert, smal og 
svingete 

 
 

 15 FV 241 
Fra avkjøring til 
fv. 156 mot Åsa – 
kommunegrensen 
mot Jevnaker 

Totalutbedring med 
bredere vei, 
midtstripe og 
belysning. 

Deler av strekningen er 
utbedret, men det er 
stort behov for å 
redusere forfall på 
resterende 
veistrekninger 
og dermed øke 
trafikksikkerheten 

 16 FV 156 
Sundvollen-Å sa- 
Hesselberg 

Gang- og sykkelvei Strekningen er i stort 
behov for økt 
framkommelighet og 
sikkerhet for myke 
trafikanter. 

 17 FV 156 
Sundvollen-Å sa- 
Hesselberg 

Etablere busslommer Strekningen er i stort 
behov av trygge 
venteplasser for elever 
fra Åsa som 
skal busses til Vang 
skole 

 18 FV 156 
Sundvollen-Å sa- 
Hesselberg 

Total utbedring av 
bilvei 

Denne strekningen er i 
stort behov for å 
redusere forfall. 
Bredere vei, 
midtstripe og belysning 
vil øke 
framkommeligheten og 
trafikksikkerheten. 
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 19 FV 163 
Klekken- 
Vesternbakken 

Gang- og sykkelvei Fra Vesternbakken til 
Klekken. Strekning som 
er i stort behov for økt 
fremkommelighet og 
sikkerhet for myke 
trafikanter. 

 

 20 FV 166 
Knestanggata 

Fartsreduserende 
tiltak 

Trafikksikkerhetstiltak 
for Nedre 
Auren gårdsbarnehage 

 21 FV 166 
Knestanggata 

Utbedring av 
skolevei 

Trafikksikkerhetstiltak 
for 
god og trygg 
framkommelighet på 
skolevei, 
spesielt krysset 
Knestanggata/Hvalsveie
n som mangler 
fotgjengerovergang. 
Mellom Knestanggata 
74 og 81 er det en 
bakketopp 
med en etterkommende 
bratt bakke som 
skaper utrygg skolevei 
pga. hålke og dårlig sikt. 

 22 FV 181 
Hvalsveien 

Gang- og sykkelvei Streknings om er i stort 
behov for 
økt framkommelighet 
og sikkerhet for myke 
trafikanter. 

 23 FV 178 
Fra Sokna skole 
langs 
Strømsoddveien 
til Permobakken 

Gang- og sykkelvei Strekning som er i stort 
behov for økt 
framkommelighet 
og sikkerhet for myke 
trafikanter.  

 

 24 FV 35  
Hvervenmoen-
Gummikrysset 

Løsninger for syklister 
langs hele strekningen 
som øker sikkerheten 
og resulterer i mindre 
fortaussykling. 

Mye konflikter og 
ulykker mellom bilister 
og syklister, og mellom 
syklister og gående.  

 25 FV 35 
«Sykehusbakken», 
en strekning på 
ca. 200 meter fra 
svingen i 
Arnegårdsbakken 
opp langs FV. 35 
mot 
Hvervenkastet 
 

Løsning som skiller 
syklister fra gående og 
minsker faren for å falle 
ut i bilvei. 

Dagens situasjon med 
smalt fortau, skarp sving 
med dårlig sikt og ingen 
skjerming mot bilvei 
med høy ÅDT er meget 
trafikkfarlig. 

 26 FV 35 Sikrere kryssløsning for Sykkelfeltet blir smalere Statens 
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Kryss ved FV 163 syklister i 
krysset og biler trekker 
over og inn i 
sykkelfeltet. 
Sykkelboksene trenger å 
bli tydeligere markert 
(farge?) så bilene ikke 
står der. 

vegvesen 
 

Europa- og riksveier 
 27 E16  

Mot Jevnaker 
Gang- og sykkelvei Koble Hønefoss og 

Jevnaker sammen med 
trygg sykkelvei 

 28 RV 35 
Hønefoss-
Nakkerud 

Gang- og sykkelvei Trygge hele strekningen 
for myke trafikanter da 
flere delstrekninger 
mangler.  

 29 RV 7  
Bårnås bru og 
Gardhammer 
søndre 

Gang- og sykkelvei Øke trafikksikkerheten 
for myke trafikanter 

 30 RV 7 Lys langs gangvei  

 31 E16 
Hønengata-
Risesletta 

Gang- og sykkelvei Øke trafikksikkerheten 
for myke trafikanter 

 

11 Budsjettmessige konsekvenser 
 

 Alle tiltak må settes inn i en budsjettmessig sammenheng med budsjettpost. 

 Ansvar og gjennomføring av tiltak innenfor det kommunale ansvarsområdet vil ligge 

til enhet for teknisk forvaltning. 

11.1 Statlige midler 
Kommunen vil søke om midler til trafikksikkerhetstiltak. Det kan søkes om inntil  

60 % av beregnet kostnad til et prosjekt. 

Når det gjelder prosjekter på fylkesveier må kommunen lage utbyggingsavtale med 

Statens vegvesen før arbeidet kan igangsettes. Det er også mulig å søke om tilskudd til 

trafikksikkerhetstiltak langs fylkesveier. 

Søknadsfrist er hvert år 1. november, -  Ringerike kommune har i år fått tillatelse av 

Buskerud fylkeskommune til å sende søknad etter denne fristen siden 

trafikksikkerhetsplanen, som er en forutsetning for å kunne søke, først blir behandlet 

2/11. 
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12 Trafikksikker kommune 
Ringerike kommune vil i planperioden arbeide mot å kunne bli godkjent som en trafikksikker 

kommune. Trafikksikker kommune bygger på en godkjenningsordning. Godkjenningens 

varighet er tre år. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men 

godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med 

trafikksikkerhet.  

For å bli godkjent som trafikksikker kommune må følgende kriterier oppfylles: 

 Kommunen må ha forankret ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet hos ordfører og rådmann. 

Delansvar kan ligge hos den enkelte etatsleder. 

 Kommunen har et utvalg med ansvar for trafikksikkerhet. 

 Kommunen har innarbeidet trafikksikkerhet i HMS/internkontrollsystemet som inneholder 

regler for reiser og transport i kommunens regi, og ved kjøp av transporttjenester. 

 Trafikksikkerhet er et årlig tema i kommunens arbeidsmiljøutvalg (AMU). 

 Kommunen har oppdatert oversikt over trafikkulykker og trafikkuhell (materiellskader) i 

kommunen 

 Trafikksikkerhet er en del av kommunens folkehelsearbeid. 

 Kommunen har trafikksikkerhetsplan. Planen har rullerings- og rapporteringsrutiner. Planen 

ivaretar både trafikantrettede og fysiske tiltak. 

 Kommunen har et godt system for å behandle søknader om skyss pga. særlig farlig skolevei. 

Kommunen har oppfylt kriteriene for den enkelte sektor. 

En kommune som ønsker å bli godkjent må ha oppfylt alle kriteriene.  

I tillegg må følgende kunne dokumenteres skriftlig: 

 Skriftlig dokumentasjon fra rådmannen om at alle kriteriene er oppfylt 

 Kommunens trafikksikkerhetsplan 

 Retningslinjer for ansattes ferdsel i trafikken (i tjeneste) 

 Rutiner for kjøp av transporttjenester 

 Dokumentasjon fra barnehagene 

 Dokumentasjon fra skolene 

 Dokumentasjon fra teknisk avdeling 

 Dokumentasjon fra planavdelingen 

 Dokumentasjon fra kulturavdelingen 

 Dokumentasjon fra kommunelegen 

 Dokumentasjon fra helsestasjonene 

  

13 Evaluering av planen 

Hoved evaluering hvert 4. år  i forbindelse med rullering av planen. 

Årlig evaluering der barnehagenes og skolenes arbeid med trafikksikkerhet skal rapporteres, 

og vil inngå som et punkt i kommunens årsmelding. 

 

I evalueringen skal det vurderes hvordan trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen er organisert 

og koordinert. 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2263-4  Arkiv: X42  

 

Sak: 134/17 

 

Saksprotokoll - Høring – Vurdering av nye domstolsordninger for foreldretvister, 

barnevernssaker og utlendingssaker  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Rådmannen forslag til høringssvar til Særdomstolsutvalgets utredning, tas til orientering. 

 
 

Behandling i Formannskapet 24.10.2017: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2263-3   Arkiv: X42  

 

 

Høring – Vurdering av nye domstolsordninger for foreldretvister, barnevernssaker 

og utlendingssaker  
 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen forslag til høringssvar til Særdomstolsutvalgets utredning, tas til orientering. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt Særdomstolsutvalgets utredning (NOU 2017:8 

«Særdomstoler på nye områder?») på høring.  

 

Utredningen dreier seg i hovedsak om domstoler bør avgjøre foreldretvister og saker om tvang 

etter barnevernloven i stedet for fylkesnemnda slik det er i dag, og om en domstol bør være 

klageinstans for avgjørelser fra Utlendingsdirektoratet.  

 

Høringsfristen er satt til 1. desember 2017. 

 

Nærmere om lovforslaget 

Særdomstolsutvalget har vurdert ulike alternativer for hvem som bør avgjøre foreldretvister og 

saker om tvang etter barnevernloven. Ett av spørsmålene er om det bør opprettes egne barne- 

og familiedomstoler for behandling av slike saker. Utvalget går imidlertid inn for at tingretten 

bør være førsteinstans for avgjørelser av både foreldretvister og saker om tvang etter 

barnevernloven. For å sikre at sakene behandles i et sterkt fagmiljø med bred erfaring fra slike 

saker, mener utvalget at bare noen av tingrettene bør behandle disse sakene. I tillegg mener 

utvalget at de dommere som skal behandle foreldretvister og saker om tvang etter 

barnevernloven, må gjennomgå en særskilt opplæring. Særdomstolsutvalget har også vurdert 

om Utlendingsnemnda bør erstattes av en forvaltningsdomstol. Utvalget anbefaler ikke at det 

etableres en forvaltningsdomstol for utlendingssaker. Hvordan utlendingssaker organiseres i 

fremtiden, har ikke direkte innvirkning på kommunens oppgaver. Denne delen av utredningen 

kommenteres derfor ikke i det følgende.  

 

Økonomiske forhold 



- 

En flytting av barnevernssakene fra fylkesnemndene til tingrettene vil ikke medføre store 

endringer i forhold til kommunenes arbeid med sakene. Utvalget legger opp til at kun noen 

utvalgte tingretter skal behandle barnevernssakene. Det er grunn til å tro at Ringerike tingrett 

ut fra sin størrelse ikke vil bli utpekt til å behandle disse sakene. Det er derfor påregnelig med 

større reiseavstand til vedtaksorganet i disse sakene. Det er også grunn til å tro at 

konsekvensen av Særdomstolsutvalgets utredning vil innebære en sentralisering av 

behandlingen av barnevernssakene.  

 

Juridisk vurdering 

Rådmannen ved kommuneadvokatkontoret har gjennomgått Særdomstolsutvalgets utredning 

samt diskutert denne med de øvrige kommuneadvokatkontorene i Buskerud.  

 

Kommuneadvokatkontoret har følgende merknader:  

 

Utvalgets flertall foreslår at barnevernssakene skal håndteres av tingretten i stedet for 

fylkesnemnda. Dersom disse sakene skal overføres til tingretten, bør de sikres en enda bedre 

håndtering av sakene enn i dag. Kommuneadvokatkontoret setter spørsmålstegn ved om dette 

er tilfellet med utvalgets forslag. Kommuneadvokatkontoret mener derfor at det er et bedre 

alternativ at fylkesnemndene fortsetter å behandle barnevernssakene som i dag. 

Kommuneadvokatkontoret er generelt sett fornøyd med hvordan barnevernssakene håndteres 

av fylkesnemnda, herunder den kompetanse nemnda har i disse sakene. 

Kommuneadvokatkontorets standpunkt er derfor at den ikke støtter hovedtrekkene i 

Særdomstolsutvalgets lovforslag. I tillegg til ovennevnte, begrunnes dette standpunktet med 

følgende:  

 

Kommuneadvokatkontoret er skeptisk til konsekvensene av utvalgets forslag til hvordan 

barnesakene foreslås håndtert i tingretten. Tingrettens oppgave i dag er å kontrollere 

gyldigheten til tvangsvedtakene fylkesnemnda treffer og som blir anket. Tingretten går i dag i 

liten grad inn på om vedtak med et bestemt innhold skal fattes. Slike avgjørelser kan bero på en 

stor grad av skjønn og være kontroversielle. Det at utvalget foreslår at tingrettene skal treffe 

tvangsvedtak, mener kommuneadvokatkontoret bryter med de oppgaver tingretten har pleid å 

utføre. Kommuneadvokatkontoret mener at dersom tingretten skal begynne å treffe 

tvangsvedtak som statens forlengete arm, vil dette bidra til at tilliten til domstolene blir 

svekket.  

 

I dag sikres alle barnevernssaker toinstansbehandling dvs. at fylkesnemndas vedtak alltid vil bli 

behandlet av tingretten dersom saken ankes. Noen saker behandles også av lagmannsretten og 

av Høyesterett. Slik lovforslaget nå står, vil tingretten behandle alle barnevernssaker, mens det 

er ikke alle saker som vil bli gjenstand for behandling av lagmannsretten. At alle 

barnevernssakene ikke sikres toinstansbehandling, mener kommuneadvokatkontoret er 

bekymringsverdig på prinsipielt grunnlag.  

 

Kommuneadvokatkontoret mener videre at alle dommere som skal utnevnes, bør utnevnes 

etter samme regler. Kommuneadvokatkontoret er derfor kritisk til at fylkesnemndslederne 

automatisk skal bli utnevnt til dommere. Dette også på bakgrunn av at dette vil være dommere 

som også kan behandle andre av tingrettens saker enn barnesakene. Kommuneadvokatkontoret 

er ikke bekymret for at kompetansen som ligger i nemnda vil gå tapt om sakene overføres til 

tingretten. Kommuneadvokatkontoret legger til grunn at fylkesnemndslederne vil kunne 



- 

konkurrere seg inn i dommerstillinger på ordinære vilkår. I tillegg har dommere allerede i dag 

god kompetanse om barnesakene da ca. 25 % av alle sivile saker i tingretten gjelder barn.  

 

Slik utvalgets flertall legger opp til, skal barnesakene i første instans kun kunne behandles av 

de tingrettsdommerne som har gjennomgått obligatorisk opplæring. Kommuneadvokatkontoret 

mener dommere som skal behandle barnesaker, bør ha kunnskap og innsikt i disse sakene. 

Kommuneadvokatkontorets erfaring at dette har tingrettsdommerne allerede i dag. Det er 

imidlertid viktig at tilfeldighetsprinsippet fortsatt skal være hovedregelen når det gjelder 

saksfordeling i tingretten og ikke om tingrettsdommeren har fullført obligatorisk opplæring 

innen barnesaker. Med utvalgets forslag, er det en fare for at det blir to typer dommere i 

tingretten. Dette mener kommuneadvokatkontoret er svært uheldig. 

Kommuneadvokatkontoret mener videre at barnesakene er viktige, men kan ikke se at de står i 

en slik særstilling i forhold til andre saker tingretten også har til behandling som krever ekstra 

kompetanse. Kommuneadvokatkontoret kan videre ikke se at det er problematisert av utvalget 

når det gjelder hvem som skal ha kompetanse til å behandle barnesakene i lagmannsretten.  

 

Kommuneadvokatkontoret er skeptisk til at vernetingsreglene blir annerledes for 

barnevernssakene enn for de øvrige sakene tingretten har til behandling, slik 

Særdomstolsutvalget legger opp til. Utvalget mener at utvalgte domstoler skal behandle saker 

knyttet til barn uten å gå nærmere inn på hvilke domstoler og hvor mange dette kan dreie seg 

om. Kommuneadvokatkontorets erfaring med spesielt barnevernssakene, er at de private parter 

i disse sakene kan ha utfordringer med lang reisevei til den instans som skal behandle saken de 

er part i. Dette både praktisk og økonomisk. Det bør derfor legges opp til at de private parter 

skal ha gode muligheter for å kunne følge opp saker av stor viktighet for dem i og med at barn 

er involvert. Ut fra pedagogiske hensyn er det også uheldig at Særdomstolsutvalget legger opp 

til to typer vernetingsbestemmelser.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen foreslår at kommunen fremmer de synspunkter i høringsbrevet til departementet 

som fremkommer av kommuneadvokatens juridiske vurdering ovenfor.  

 

Slik sitasjonen er nå, ligger det an til at flere kommuner inkludert Ringerike kommune, vil 

sende et felles høringsbrev i saken.  

 

Link til departementets høringsnotat: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--nou-

2017-8-sardomstoler-pa-nye-omrader/id2554353/ 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.10.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

saksbehandler: Lena Fagervold 

 

 



- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3663-2  Arkiv: 033 &15  

 

Sak: 4/17 

 

Saksprotokoll - Valg til boligstiftelsen for perioden 2017- 2021  

 

Vedtak i Valgnemnda: 

 
 

Boligstiftelsens medlemmer konstituerer seg selv på første møte i 2018, og de nye 

representantene er valgt for perioden 01.01.2018 - 31.12.2021 

 

Navn Parti Personlig vara Parti Periode 

Ole Johan Andersen Frp Axel Sjøberg SV 2015-2019 

Arne Morgan Dølerud AP Terje Dahl Krf 2015-2019 

Elsa Lill Strande H Bjørn Hamborg H 2015-2019 

 Gjermund R. Brekke  AP   Iren Rannekleiv.  AP 2018-2021 

 Erna Skaugerud AP Anette Coucheron V 2018-2021 

 

Det skal velges 2 medlemmer og 2 varamedlemmer til boligstiftelsen. 

Hvert av medlemmene skal ha personlig vara. 

 

Som medlem velges: 

1) Gjermund Riise Brekke  

2) Erna Skaugerud 

 

Som personlig vara velges: 

1) Iren Rannekleiv som personlig vara for Germund R. Brekke.  

2) Bjørn Hamborg som personlig vara for Elsa Lill Strande. 

 
 

Behandling i Valgnemnda 24.10.2017: 

 

Følgende personer ble foreslått som medlemmer til Boligstiftelsen: 

Gjermund L Brekke. 

Erna Skaugerud. 

Følgende personer ble foreslått som varamedlemmer: 

Iren Rannekleiv 

Bjørn Hamborg. 

 

Avstemming: 

Valgnemndas forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som valgnemnda innstilling til 

kommunestyret. 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgnemnda 

Kommunestyret  

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3663-1   Arkiv: 033 &15  

 

 

Valg til boligstiftelsen for perioden 2018 - 2021  
 

Forslag til vedtak: 

 

Boligstiftelsens medlemmer konstituerer seg selv på første møte i 2018, og de nye 

representantene er valgt for perioden 01.01.2018 - 31.12.2021 

 

Navn Parti Personlig vara Parti Periode 

Ole Johan Andersen Frp Axel Sjøberg SV 2015-2019 

Arne Morgan Dølerud AP Terje Dahl Krf 2015-2019 

Elsa Lill Strande H Anette Coucheron V 2015-2019 

    2018-2021 

    2018-2021 

 

Det skal velges 2 medlemmer og 2 varamedlemmer til boligstiftelsen. 

Hvert av medlemmene skal ha personlig vara. 

 

Som medlem velges: 

1) __________________________  

2) __________________________ 

 

Som personlig vara velges: 

1) __________________________ som personlig vara for ______________________  

2) __________________________ som personlig vara for ______________________ 

 

 

  

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike Boligstiftelse ble formelt opprettet i Ringerike rådhus den 24.11.97 av representanter 

fra Ringerike kommune. Stiftelsen har drevet sin virksomhet fra 05.02.70. Ringerike 

Boligstiftelse er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens hovedformål er å skaffe boliger for 



- 

tidsbegrenset utleie uten eget økonomisk formål, og opererer ikke som forretningsdrivende 

boligstiftelse på det ordinære boligmarkedet.  

 

I stiftelsens § 5 står det om styret følgende; 

Stiftelsen ledes av et styre på inntil 5 medlemmer med like mange varamedlemmer.  

4 medlemmer oppnevnes av kommunen, hvorav 3 medlemmer med varamedlemmer av 

formannskapet og 1 medlem med varamedlem fra humanitært hovedstyre.  

Ringerike Eldreråd velger blant leietakerne i representant med vararepresentant.  

Ved valg av styre skal det tas hensyn til lik kjønnsfordeling.  

Styret velger selv leder og nestleder.  

Styremedlemmer tjenestegjør i 4 år. Ved første oppnevnelse etter vedtektsendring tjenestegjør 

2 styremedlemmer i 2 år, slik at ikke hele styret blir skiftet ut samtidig. Styret avgjør selv 

hvilke medlemmer som skal tre ut etter 2 år. Styret kan treffe vedtak når minst 3 medlemmer er 

tilstede og minst 3 er enig i vedtaket. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Følgende har fullført sin 4 årsperiode 

 

Medlem 

Gjermund Riise Brekke (styreleder) 

Erna Skaugerud (styremedlem) 

 

Personlig varamedlem 

Iren Rannekleiv (for Gjermund Riise Brekke) 

Kari Stran Hjerpeseth (for Elsa Lill Strande) 

 

 

Økonomiske forhold 

Boligstiftelsens representanter benytter kommunens godtgjøringsreglement 

 
 

 Ringerike kommune, 11.09.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Jan Hatten 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3597-2  Arkiv: 033 &15  

 

Sak: 3/17 

 

Saksprotokoll - 17.mai komite 2018  

 

Vedtak i Valgnemnda: 

 
 

1. Som medlemmer av 17.mai komiteen 2018 velges 

 

1. John A. Bakken Ett år igjen av valgperioden 

2. Parviz Salami  Ett år igjen av valgperioden 

3. Tom Ragnar Berg  Velges for 2 år 2018 og 2019  

4. Anne Bjørg Loktu  Velges for 2 år 2018 og 2019 

5. Eli Johanne Ruud   Velges for 2 år 2018 og 2019 

6. Viera Rozmara-Frydenlund Velges for 2 år 2018 og 2019 

7. ____________ Velges for 2 år 2018 og 2019 

 

 

2.  17.mai komiteen reduserer fra 9 til 6 medlemmer som samtlige er folkevalgte. 

 
 

Behandling i Valgnemnda 24.10.2017: 

 

Følgende personer ble foreslått gjenvalgt som medlemmer i 17 mai komiteen 2018: 

Tom Ragnar Berg (SP) 

Anne Bjørg Loktu (KrF) 

Eli Johanne Ruud (AP) 

Viera Rozmara-Frydenlund (H) 

Det ble fremmet følgende forslag til leder av 17. mai komiteen: 

Viera Rozmara-Frydenlund. 

 

Avstemming: 

Valgnemndas forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som valgnemndas innstilling til 

kommunestyret. 

Valgnemndas forslag til leder ble enstemmig vedtatt som valgnemndas innstilling til 

Kommunestyret. 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgnemnda 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3597-1   Arkiv: 033 &15  

 

17.mai komite 2018  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Som medlemmer av 17.mai komiteen 2018 velges 

 

1. John A. Bakken Ett år igjen av valgperioden 

2. Parviz Salami  Ett år igjen av valgperioden 

3. ____________ Velges for 2 år 2018 og 2019  

4. ____________ Velges for 2 år 2018 og 2019 

5. ____________  Velges for 2 år 2018 og 2019 

6. ____________  Velges for 2 år 2018 og 2019 

7. ____________ Velges for 2 år 2018 og 2019 

 

 

2.  17.mai komiteen reduserer fra 9 til 7 medlemmer som samtlige er folkevalgte. 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

17. mai komiteen 2017 bestod av 9 medlemmer.  

En komunalt ansatt som har vært leder, 7 folkevalgte, en tidligere folkevalgt. 

 

Erfaring viser at det ikke er nødvendig med 9 medlemmer da det ikke er oppgaver nok til alle 

på selve dagen. Det foreslås derfor å reduseres komiteen til 7 medlemmer, hvor samtlige er 

folkevalgte, inklusive leder. 

 

Det bør gis administrativ støtte fra administrasjon slik at dokumentasjon og referater blir lagt 

inn i ESA for å gjøre arbeidet for kommende komiteer enklere.  

 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

17.mai er et viktig kulturarrangement i Ringerike kommune. Gode rammer og planer er viktig 

for å gjennomføre et godt 17.mai-arrangementet.  



- 

 

Det foreligger gode erfaringsdokumenter fra tidligere arrangementer som gir et godt 

utgangspunkt for gjennomføring. Evalueringen som er gjort etter forrige arrangement gir gode 

råd som neste komitee bør ta med i videre arbeid. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Følgende medlemmer trer ut av komiteen etter 2 åri 17.mai komiteen 

 Eldbjørg Ramsrud 

 Eli Johanne Ruud 

 Anette Coucheron  

 Viera Rozmara-Frydenlund  

 Tom Ragnar Berg  

 Roar Olsen  

 

Økonomiske forhold 

Kulturavdelingen har i dag et budsjettet på kr 100.000,- som skal fordeles på 17.mai og 1.mai 

arrangementene, herav går omtrentlig ¾ går til 17. mai. De siste årene har det vært økte 

kostnader i forbindelse 17.mai-arrangementet. Lyd og transport er de største kostnadene.  

 

Evalueringsrapporten fra 17.mai arrangementet 2017 finnes i sak 17/2292-1 

 

I tillegg til den tekniske og praktiske gjennomføringen kommer godtgjørelse til de folkevalgt 

iht kommunens godtgjøringsreglement. Dette er ikke inkludert i dette budsjettet, men belastes 

politisk under folkevalgte felles. 

 

 
Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener det er viktig at det så tidlig som mulig etableres en 17. mai-komite med nye 

medlemmer og at denne tar utgangspunkt i de erfaringer og planer som foreligger.  

 

 

 Ringerike kommune, 13.9.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Jan Hatten 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4270-1   Arkiv: 033  

 

 

Møteplan for 2018  
 

Forslag til vedtak: 

Møteplan for 2018 vedtas. 

 

  

 

 

 

 

Vedlegg 

Forslag til møteplan for 2018. 
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