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Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommunestyre godkjenner vedlagte samarbeidsavtale med Gjøvikregionen Hadeland 

og Ringerike Reiseliv. 

 

Kommunens årlige bidrag til selskapet på kr 582 860 innarbeides i budsjett- og økonomiplan 

2018-2021. 

 

 

  

 

Bakgrunn 

 

I forbindelse med nedlegging av Ringerike Reiseliv så ble reiselivsarbeidet vedtatt etter 

grundige vurderinger og en ekstern analyse å slå seg sammen med destinasjonsselskapet i 

Gjøvikregionen. Det nye destinasjonsselskapet Gjøvikregionen Hadeland og Ringerike 

Reiseliv ble opprettet og avtalen vedtatt i desember 2014 –for en 3 års periode. 

 

Det vedlegges en evaluering av arbeidet som er gjennomført av destinasjonsselskapet på vegne 

av Ringeriksregionen og Hadeland.  

 

Se vedlagte evalueringsrapport.  

 

Kontraktsperioden går ut i 2017 og ny kontrakt må undertegnes. Kommunene utfordres til å ta 

stilling til i hvilken grad reiseliv skal utvikles og styres i et tett samarbeid mellom det offentlige 

og reiselivsnæringen på̊ regionalt nivå̊. For å styrke kommunenes interesser og sikre bedre 

styring i forhold til gitt mandat/bestilling til destinasjonsselskapet så har Rådet for 

Ringeriksregionen satt inn regionskoordinator for Ringeriksregionen i styret sammen med 

varaordfører i Jevnaker.  
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Det skal utvikles en tydeligere bestilling til destinasjonsselskapet, tettere oppfølging og dialog 

gjennom våre to nye styremedlemmer. Det skal også gjøres et grundig stykke arbeid ila høsten 

der det skal legges en ny strategi for selskapet og dets arbeid fremover samt en navne endrings 

prosess.  

 

Det er viktig at alle kommunene i regionen står samlet i resielivssamarbeidet da vi oppfattes 

som en samlet destinasjon i markedet og har diverse kvaliteter som vi fremover bør forene og 

markedsføre under en felles regional merkevare. På bakgrunn av dette så foreslåes det at alle 

kommunene i regionen viderefører avtalen og jobber systematisk med reiselivsutviklingen i 

regionen fremover med det eksisterende verktøyet vi har da vi pr dags dato ikke har noe 

tilsvarende godt alternativ.  

 

Det skal også påpekes at dersom vi trekker oss ut av destinasjonsselskapet så får det 

konsekvenser for en del reiselivsrelaterte bedrifter i regionen som er avhengig av synlighet i 

alle kanaler under Visit og Innovasjon Norge. En annen konsekvens er at vi som region vil 

miste retten til å søke på reiselivsrelaterte midler dersom vi velger en annen organisasjonsform 

for reiselivsarbeidet enn hva de statlige myndighetene har lagt til grunn i nasjonal 

reiselivsstrategi.  

 

 

Beskrivelse av saken og forholdet til overordnede planer 

 

Nasjonal reiselivsstrategi – grunnlag for framtidig organisering  

Regjeringens reiselivsstrategi «Destinasjon Norge» ble utarbeidet av Nærings- og 

handelsdepartementet (NHD) i 2012 og presentert for fylkeskommunene i 2013. Målet er å 

øke verdiskapingen og produktiviteten. Det er beregnet at det er mulig å frigjøre inntil 165 

mill. ved restrukturering av reiselivsarbeidet. Disse midlene ønskes frigjort ved å bruke mindre 

på administrasjon og få overført disse midlene til operativt arbeid.  Modellen innebærer at man 

organiserer reiselivet i 6 regionale selskaper med tilhørende destinasjonsselskap.  

 

I forbindelse med nasjonal reiselivsstrategi er det uttalt et ønske om en strukturendring i norsk 

reiseliv. Målet er å å redusere antall destinasjonsselskaper og få etablert et landsdelsselskap i de 

deler av landet hvor dette ikke eksisterer. Denne prosessen startet man tidlig å forberede seg 

på regionalt og man har nå gjennomført en vellykket fusjonsprosess mellom selskapene 

Gjøvikregionen Turistkontor og Hadeland Ringerike Reiseliv. Destinasjonsselskapet er i dag 

lokalisert til Gjøvik. I denne prosessen har det nye selskapet Gjøvikregionen Hadeland 

Ringerike Reiseliv også vært med på å stifte det nye landsdelsselskapet VisitOsloregionen SA 

og er i dag 1 av 7 eiere.  

 

Gjøvikregionen Hadeland og Ringerike Reiseliv - formål 

Det nye destinasjonsselskapet ble dannet i 2014 og registrert formelt under navnet 

Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv (GHRR). Kommunene har i flere år hatt et godt 

samarbeid med destinasjonsselskapet.  

 

Av praktiske grunner vil man arbeide for et kortere navn til daglig bruk, men som også 

underbygger regionens merkevare. 
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Selskapet skal gjøre Gjøvikregionen, Hadeland og Ringerike enda mer synlig gjennom 

markedsføring og branding. Initiere og inspirere til produktutvikling innenfor felles strategi og 

iverksette utviklingsprosjekt som skaper økt trafikk gjennom produktutvikling og innovasjon. 

Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv SA skal være ansvarlig for å involvere og 

engasjere medlemmene gjennom de strukturer som organisasjonen omfatter, herunder 

markedsråd og ulike arbeidsgrupper.  

 

Selskapet skal arbeide for å styrke medlemsbedriftenes lønnsomhet og konkurranseevne 

gjennom målrettet informasjon og markedsføring av destinasjonen i inn- og utland. 

 

Destinasjonsselskapet skal være reiselivsnæringens felles redskap, policyorgan, 

produktkoordinator og spydspiss i markedsføringen av destinasjonen. Selskapet skal gjennom 

målrettet og samlet innsats styrke regionens konkurransekraft og markedsposisjon ved å øke 

hele destinasjonens attraktivitet.  

 

Destinasjonsselskapet skal være reiselivsnæringens kontaktpunkt opp mot kommuner, 

fylkeskommune, Innovasjon Norge og fylkesmannen i reiseliv. sspørsmål  

  

Selskapet skal være reiselivsfaglig rådgivende slik at verdiene til gjestene, hytteeierne, 

virksomhetene og kommunen økes. GHRR skal utføre sin virksomhet slik at det blir attraktivt 

for reiselivs, kultur, handel og opplevelses virksomheter i Gjøvikregionen, Hadeland og 

Ringerike samt nærliggende områder å melde seg inn.  

 

Destinasjonsselskapet har større prosjekter knyttet både til nasjonal og internasjonal 

markedsføring av regionen med mål for øye å trekke flere besøkende til regionen. 

 

Destinasjonsselskapets arbeidsoppgaver  

1) Markedsføring og branding – Gjøre regionen enda mer synlig. 

- Forbrukerrettet profilering, nasjonalt og internasjonalt (Destinasjonsmarkedsføring) 

- Produksjon og distribusjon av ulike salgsutløsende brosjyrer og annet 

profileringsmateriell (Profilbrosjyre, kart, plakater, infotavler mm).  

- Utvikling og drift av internettportalen www.visithr.no samt innholdsleverandør til 

www.visitnorway.com og andre nasjonale og internasjonale internettportaler  

- Produksjon og koordinering av felles annonser for reiselivsnæringen  

- Mediepåvirkning og PR tiltak.  

- Være talerøret utad i reiselivsspørsmål.  

- Koordinere og delta på evt. messer i profilering og markedsføring av kommunen og 

regionen  

- Tilrettelegge visningsturer, og besøk av høy kvalitet for journalister og TV team, 

turoperatører, transportselskaper etc.  

 

2)  Prosjekter, produktutvikling og innovasjon. 

- Destinasjonsselskapet skal initiere og inspirere til produktutvikling innenfor temaene; 

aktiviteter, arrangement, kultur, opplevelser og lokal mat som i en felles strategi og 

iverksette utviklingsprosjekt som skaper økt trafikk. Regionale og kommunale 

prosjekter knytter til utvikling innenfor disse områdene bør skje i så tett samarbeide 
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som mulig med destinasjonsselskapet for å utnytte felles ressurser best mulig samt for å 

sikre at ulike prosjekter kan bli videreført.  

 

Destinasjonsselskapet har vært bidragsyter til prosjekter på Hadeland som blant annet 

NRK Sommertog, bestillingsbuss til Granavollen, sommeråpen Turistinformasjon på 

Granavollen inkludert forprosjektet” Hvem besøker Granavollen” og sommeråpen 

Turistinformasjon på Hadeland Glassverk.  

 

Organisasjonsform  

Selskapet er organisert som et Samvirkeforetak (anbefalt modell av Nærings- og 

Fiskeridepartementet). For å sikre god kommunikasjon og innsikt i organisasjonen ble det etter 

ønske fra Reiselivsnæringen valgt inn kommunale representanter i styret i selskapet på årsmøtet 

i mai 2017.  

 

Økonomiske forhold 

Finansiering 

Det har vært en noe ulik finansiering i de tre regionene som er med i reiselivssamarbeidet:  

 I Gjøvikregionen betales alt direkte fra kommunene.  

 I Hadelandsregionen var det lagt opp til en blanding av midler fra kommunene og 

partnerskapsmidler.  
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Kommunens bidrag 2017  

 

Gjøvikregionen: 

Gjøvik   1 055 480 Inkl. drift av Turistkontor 

Østre Toten    319 250 

Vestre Toten  319 250 

Nordre Land  258 835 

Søndre Land  258 835 

Del sum  2 211 650 

 

Hadelandsregionen: 

Gran   200 000 

Jevnaker  160 000 

Lunner  160 000 

Partnerskapsmidler Hadeland/OFK 258 840 

Del sum  778 840 

 

Ringeriksregionen: 

Hole   240 870 

Ringerike  582 860 

Del sum  823 730 

 

Sum 3 814 220 

 

Økonomien til selskapet er i dag god. Man hadde i 2016 en omsetning på 14 millioner og er 

omsetningsmessig det største destinasjonsselskapet i Buskerud og Oppland (2016 tall). 

 

Fra Regionrådets for Hadelands sin side har det vært lagt opp til en gradvis endring i vektingen 

av finansieringen mellom partnerskapsmidlene og kommunale bidrag utover i avtale perioden. 

Bruken av partnerskapsmidler avsluttes i 2017. 

 

I Ringeriksregionen (Hole og Ringerike) var det lagt opp til bruk av partnerskapsmidler fra 

Buskerud fylkeskommune og Rådet for Ringeriksregionen de to første årene (2015 og 2016), 

og betaling direkte fra kommunene i 2017.  

  

  

Reiselivsnærings betydning i regionen  

Reiseliv skaper store ringvirkninger for ulike virksomhetstyper fra hotell og serveringssteder til 

bygg- og anleggsbransjen og varehandel. I mange tilfeller kan det være vanskelig å isolere hvor 

store inntekter tilreisende fra andre deler av landet og utlandet skaper og hvilke aktører som 

tjener penger på disse. Gjøvikregionen, Hadeland og Ringerike har mange tilreisende som både 

bor på hoteller, campingplasser og hytter i området og som bruker penger på dagligvarer, 

kultur, byggevarer og mye annet. Formålet med ringvirkningsanalysen som ble gjennomført 

basert på 2013 tall var å belyse hvem de tilreisende er, hvor stort forbruk de står for og hva 

store ringvirkninger deres forbruk skaper for ulike næringer i de tre regionene.  
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Tilreisende skapte en omsetning på 354 millioner kroner på Ringerike  

Næringslivet i Ringerike opplevde ifølge Menons beregninger en samlet direkte omsetning på 

354 millioner kroner fra reiselivsrelatert forbruk. Denne omsetningen bidrar til en verdiskaping 

på 134 millioner kroner samt til å sysselsette 319 arbeidstakere. Figuren under viser hvordan 

omsetningen, verdiskapingen og sysselsettingen fordeler seg mellom ulike næringer.  

Vi ser at bygg og anlegg er den bransjen som får størst inntekt fra reiselivsrelatert forbruk med 

en omsetning på 85 millioner kroner hvorav 29 millioner kroner utgjør verdiskaping. Vi 

beregner at cirka 36 personer sysselsettes som følge av denne aktiviteten. Det er stort sett 

eksisterende hytteiere som bidrar til omsetningen, omfanget av hyttebygging er betraktelig 

lavere på Ringerike enn for eksempel i Gjøvikregionen. Nest størst aktivitet får 

overnattingsaktører med en omsetning på 78 millioner kroner og en verdiskaping på 34 

millioner. Som vi har sett er det yrkesreisende som i størst grad bidrar til denne omsetningen 

også på Ringerike. Overnatting er bransjen som bidrar til å skape flest arbeidsplasser, der 

anslagsvis 95 personer sysselsettes av reiselivsrelatert forbruk. Videre får varehandel en 

omsetning på 55 millioner kroner og en verdiskaping på 9 millioner. Det er spesielt 

hytteeiernes kjøp av utstyr og innredning som bidrar til høy aktivitet for handelsstanden. 

Varehandel bidrar kun til å sysselsette 20 personer, noe som er færre enn i samtlige bransjer 

med unntak av kraftnæringen. Videre får serveringsaktører en samlet omsetning på 43 millioner 

kroner hvorav 18 millioner er verdiskaping. Som følge av denne omsetningen sysselsettes 78 

personer. Videre får transportselskaper en omsetning på 33 millioner, hvor to tredjedeler utgjør 

verdiskaping, og 34 personer sysselsettes. Opplevelsesbransjen får en omsetning på anslagsvis 

27 millioner kroner, hvor 11 millioner utgjør verdiskaping. Offentlig sektor får anslagsvis 19 

millioner kroner i omsetning som følge av hytteeiernes bruk av kommunale tjenester og 

liknende. 9 millioner kroner er estimert til verdiskaping og 22 personer sysselsettes. 

Kraftnæringen får en omsetning på 16 millioner kroner, hvor 5 millioner er verdiskaping og 3 

personer sysselsettes. 

 

Se vedlagt Ringvirkningsanalyse 

 

Vurdering: 

Det viktigste offentlige virkemiddelet for bedre organisering er å bidra til at reiselivsnæringen 

selv klarer å finne fram til en markedsorientert organisering, med forutsigbar finansiering, som 

gjør det mulig å bygge kompetanse og utvikle langsiktige strategier for økt verdiskaping. 

Dagens modell er forankret i ca 170 reiselivsbedrifter, 3 regionråd, 10 kommuner og 2 

fylkeskommuner og er en ønsket modell videre.  

 

Fusjonen har ført til effektivisering og bedre kvalitet på tjenestene. Man har i dag en betydelig 

større aktivitet enn tidligere og man nyter stor glede av felles infrastuktur knyttet til web og 

sosiale medier. Næringen selv peker også på økt kompetanse i destinasjonsselskapet knyttet til 

reiselivsspørsmål.  Økt synlighet og større innflytelse på utvikling av nasjonal reiselivspolitikk 

er et annet et resultat av fusjonen, gjennom destinasjonsselskapet sitt eierskap i 

VisitOsloregionen.  Rådmannen viser for øvrig til vedlagte rapport fra Gjøvikregionen 

Hadeland og Ringerike reiseliv med en status over oppnådde resultater siden selskapet ble 

startet. 

 

Det synes å være nødvendig med en offentlig grunnfinansiering for å sikre at organisasjonen 

blir robust nok og kan rette oppmerksomheten mot operative aktiviteter i stedet for å «løpe 
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etter penger». Kommunenes bidrag kan ses på å være betaling for å ivareta vår vertskapsrolle 

på denne destinasjonen og sørge for at stedet blir markedsført, ikke bare reiselivsbedriftene.  

Dagens finansieringsmodell utløser matching av midler både fra reiselivsnæringen og andre 

offentlige aktører. Uten en slik modell vil man ifølge destinasjonsselskapet ikke alene klare å 

utløse disse midlene, eller delta i disse aktivitetene. Bidrag fra kommunene er med på å sikre at 

andre midler utløses fra private og andre offentlige aktører. 

 

Fusjonen medførte at reiselivsnæringen selv måtte øke sitt eget bidrag med 3-4 gang.   

 

Det synes som om det nye selskapet vil videreføre sin aktivitet på minst samme nivå som i dag 

og at destinasjonsselskapet har også invitert kommunene regionvis til å bli representert i 

selskapets styre fra 2017.  Dette synes fornuftig i og med at selskapet har ambisjoner og å 

utvikle reiselivsnæringen i tett samarbeid med kommunene. Styret er i disse dager i gang med 

prosess knyttet til nye strategi for selskapet, samt jobbe med en felles 

kommunikasjonsplattform.  

 

Destinasjonsselskapet ønsker en ny avtale med bidrag fra Ringerike kommune som viderefører 

det offentlige økonomiske bidraget på dagens nivå på totalt på 582 860kr.  

Det er utarbeidet er utkast til samarbeidsavtale som forplikter kommunen til 31.12.2019, og at 

avtalen deretter viderereføres med ett års oppsigelsesfrist. Forslaget til avtale følger vedlagt.  

 

Rådmannen anbefaler kommunestyret å inngå samarbeidsavtale med Gjøvikregionen Hadeland 

og Ringerike Reiseliv, gjeldende fra 2018. Det årlige bidraget på kr 582 860 innarbeides i 

budsjett og økonomiplan 2018-2021.  

 

Se vedlagt Avtaleutkast 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Ringerike kommunestyre godkjenner vedlagte samarbeidsavtale med Gjøvikregionen Hadeland 

og Ringerike Reiseliv. 

 

Kommunens årlige bidrag til selskapet på kr 582 860 innarbeides i budsjett- og økonomiplan 

2018-2021. 
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Vedlegg 

Destinasjonsselskapet Gjøvikregionen Hadeland og Ringerike reiseliv – egenevaluering 2017 

Ringvirkningsanalyse  

Utkast til samarbeidsavtale mellom destinasjonsselskapet og kommune 

 

 

  

 

 

Ringerike kommune, 24.10.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen 

 

saksbehandler: Hege Cecilie Bjørnerud 
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Arkivsaksnr.: 17/906-25   Arkiv: 216 &17  

 

Kontrollutvalget - Protokoll 06/17  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

136/17 Kommunestyret 05.12.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalgets protokoll nr. 06/17 tas til orientering. 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Protokoll 06-17. 
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Arkivsaksnr.: 15/5449-43   Arkiv: PLN 415  

 

415 Detaljregulering Sagaveien 56 - 2. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

78/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.12.2017 

137/17 Kommunestyret 05.12.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_415 Detaljregulering Sagaveien 56 vedtas. 

 

2. De deler av gjeldende reguleringsplan 198 Kroken-Busterud (vedtatt 22.02.1990), som 

blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

3. Videre fortausløsning i Sagaveien øst for krysset med Fossekallveien sikres i plan 430 

Krokenveien  23 og 40 a. Dette tas inn som et innspill til plan 430. 

 

 

Sammendrag 

Hovedhensikten med planen er å tilrettelegge for opprettelse av nye, sentrumsnære boliger i 

Sagaveien på Haldenjordet. Planen fremmes som detaljregulering. Da planen er i strid med 

gjeldende kommuneplan, må den innarbeides ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel. 

På bakgrunn av høringsuttalelser er det gjort noen endringer i planforslaget etter 1. 

gangsbehandling. Dette gjelder blant annet fortausløsning og strengere krav til 

støyeksponering. Forholdet til flomveier i området er undersøkt nærmere og ivaretatt i planen.  

Planforslaget er godt bearbeidet og svært mange av momentene i høringsuttalelsene er 

innarbeidet i planforslaget. Det er blant annet lagt vekt på trafikksikre løsninger, gode 

bokvaliteter og lav støyeksponering. Utbyggingsplanene bygger opp under kommunens 

målsetning om sentrumsnær fortetting og trafikkvekst i form av gange, sykling og bruk av 

kollektivtransport. Rådmannen anbefaler at planen vedtas. 

 

 

 

 

 

Bakgrunn 

Hovedhensikten med planen er å tilrettelegge for opprettelse av nye, sentrumsnære boliger. I 

tillegg innebærer den blant annet oppgradering av gammel plan, estetisk oppgradering av 

området ved etablering av boliger på en ubebygd branntomt samt tiltak for økt trafikksikkerhet 

i området. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtok å anbefale oppstart av planarbeidet 

07.03.2016, sak 31/16  

 Planforslaget ble 1. gangsbehandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og 

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 14.08.2017, sak 42/17 

 

Beskrivelse av saken 

 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling er merket 2. gangsbehandling, og består av 

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse. Se også 

saksframlegg til 1. gangsbehandling, vedlegg 18. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

 

De viktigste endringer etter 1. gangsbehandling er: 

 

 Fortausløsningen i Sagaveien øst for krysset med Fossekallveien er endret 

 Det er fastsatt bestemmelser i forhold til konkrete støyverdier samt rekkefølgekrav for 

å sikre at disse blir fulgt opp 

 Forholdet til flomveier i området er nærmere redegjort for 

 Det foreligger nå innledende grunnundersøkelser som viser at det ikke er nødvendig å 

gå videre med mer detaljerte undersøkelser i forhold til dette temaet. 

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget, og for å 

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 17.08 – 09.10.2017. I samme periode ble 

forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. til 

uttalelse. Det kom inn totalt seks (6) uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 8. På bakgrunn av uttalelsene er det gjort noen 

justeringer av planforslaget som nå foreligger. 

 

Innsigelser 

Det er ikke fremmet formelle innsigelser til planen. Kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen. 

 

Forholdet til gjeldende reguleringsplan og overordnede planer 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 198 Kroken - Busterud fra 22.02.1990 , se 

vedlegg 22. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til formålene forretning/kontor, 

kjørevei og gangvei.  
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Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er planområdet avsatt til arealformålene næring 

og bolig. Planforslaget er i strid med overordnet plan da det ikke reguleres til næringsformål 

innen planområdet. 

 

Da planforslaget er i strid med gjeldende kommuneplan, må planen innarbeides ved neste 

revisjon av kommuneplanens arealdel. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Samfunnsdelen legger stor vekt på at klima og miljø skal være retningsgivende for utviklingen i 

Ringerike kommune. Fortetting er et virkemiddel mot målet om redusert transportbehov og 

mindre klimagassutslipp. 

 

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til vedtak.  

 

Naturmangfoldloven 

Etter søk i Miljødirektoratets kartbase og Artsdatabankens kartbase foreligger det ingen natur- 

og miljøforhold som kan forringes i området. 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører ingen omdisponering av dyrket eller dyrkbart areal. 

 

Økonomiske forhold 

Dersom kommunen skal overta teknisk anlegg må det skrives utbyggingsavtale. Det er i 

utbyggingsavtalen kostnadsfordeling avgjøres. På denne måten vil utbyggingen kunne gi 

økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av infrastruktur. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser ved høring og offentlig ettersyn fremgår av vedlegg 8. 

 

Redegjørelse for byggeplanene og konsekvensene av disse 

Det vises til utførlig redegjørelse av planforslaget med konsekvenser i saksfremlegg til 1. 

gangsbehandling, se vedlegg 18. 

 

 

 

 

Endringer i planforslaget etter 1. gangsbehandling 

 

Flomveier 

Ved 1. gangsbehandling av planforslaget ble det vedtatt at forholdet til flomveier i området 

skulle undersøkes nærmere før 2. gangsbehandling. Dette på bakgrunn av at det under 

planprosessen er fremkommet informasjon om flomveier i og rundt planområdet (se 

planbeskrivelsen s. 9). Flomveier forteller hvilken vei vannet vil ta ved styrtregn og ekstreme 
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nedbørsmengder. Det er viktig å kjenne til dette med tanke på klimatilpasning. Flomveier kan 

være åpne eller lukkede (kulvert/rør). Lukkede flomveier har begrenset kapasitet og behov for 

innløpsrist. Det er også fare for at innløp blir tett, og at rør kan kollapse. Derfor er det å 

foretrekke å kunne holde flomveier åpne. 

 

En av flomveiene som går gjennom planområdet ligger langs hensynssone for krav vedrørende 

infrastruktur (plankartet, felt BFS), der er det ikke tillatt å oppføre bygninger. Slik er denne 

flomveien er ivaretatt. 

 

I traséen til Fossekallveien går det også en flomvei. Langs Fossekallveien blir det opparbeidet 

opphøyd fortau, som leder vannet langs veien slik at det ikke kommer inn på planlagt 

utbyggingsområde. Ingen av flomveiene går gjennom planlagt utbyggingsområde. 

Rådmannen mener at flomveiene i planområdet er ivaretatt på bakgrunn av de nevnte tiltakene. 

 

Trafikkforhold 

Det har vært tydelig fokus på trafikksikkerhet i arbeidet med denne planen. Ringerike 

kommune ved Teknisk avdeling kom med en uttalelse i forhold til plassering av fortau i 

Sagaveien. Det er forsøkt å tenke helhetlig for å finne de beste løsningene for området generelt. 

Nå blir det en krysning fra fortau langs utbyggingsområdet i Sagaveien 56 via et opphøyd 

gangfelt til et fremtidig fortau langs nordsiden av Sagaveien. Fortauet samt to gangfelt, hvorav 

ett opphøyd, innen grensen for planområdet er sikret gjennom rekkefølgebestemmelser. Det 

fremtidige fortauet på nordsiden av Sagaveien må sikres videre i den nylig oppstartede plan 

430 Krokenveien 23 og 40 a. I plan 430 er tanken at fortauet skal fortsettes videre nordover 

langs vestsiden av Krokenveien.  

 

Rådmannen mener at de endringene som er gjort er en fornuftig tilpasning for å få til et mest 

mulig sammenhengende fortausnett i området. Dette er spesielt viktig med tanke på at de 

nevnte veiene er skoleveier for barn og ungdom. 

 

Støy 

I forhold til støy har det vært en interessekonflikt mellom ulike sider av bokvalitet, spesielt 

temaene støy versus gode solforhold på utbyggingstomtene. I planforslaget som ble sendt på 

høring var forholdet til god soleksponering vektet høyere fra kommunens side enn at anbefalte 

støyverdier i gjeldende støyretningslinje skulle overholdes absolutt. Denne vurderingen var 

Fylkesmannen i Buskerud ikke enig i. Kommunen var i dialog med Fylkesmannen rundt dette 

spørsmålet, men Fylkesmannen opprettholdt kravet om at det ikke må være noen overskridelse 

av støyverdiene. Dette er nå tatt til etterretning i det foreliggende planforslaget. 

Rekkefølgebestemmelser sikrer at kravene blir overholdt. For nærmere redegjørelse om 

støyforholdene, se støyrapporten, vedlegg 5 og planbeskrivelsen, vedlegg 4, s. 28 – 29.  

 

Samlet vurdering 

Planforslaget er nå godt bearbeidet og svært mange at momentene i høringsuttalelsene er 

innarbeidet i planforslaget. Det er blant annet lagt vekt på trafikksikre løsninger, gode 

bokvaliteter og lav støyeksponering. Utbyggingsplanene bygger dessuten opp under 

kommunens målsetning om sentrumsnær fortetting og trafikkvekst i form av gange, sykling og 

bruk av kollektivtransport. 
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Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas. Da planforslaget 

er i strid med gjeldende kommuneplan, må planen innarbeides ved neste revisjon av 

kommuneplanens arealdel. 

 

Vedlegg 

1.  Oversiktskart med planavgrensning 

2.  Forslag til plankart 

3.  Forslag til reguleringsbestemmelser 

4.  Planbeskrivelse 

5.  Revidert støyrapport 

6.  Analyseresultater, grunnundersøkelser  

7.  Rapport, grunnundersøkelser 

8.  Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer  

9.  Uttalelse, Statens Vegvesen, 26.09.2017 

10. Uttalelse, Fylkesmannen Buskerud, 02.10.2017 

11. Uttalelse Fylkesmannen Buskerud, 10.11.2017 

12. Uttalelse, Buskerud Fylkeskommune, 25.09.2017 

13. Uttalelse, Teknisk forvaltning, Ringerike kommune, 13.10.2017 

14. Uttalelse, Håvard Skogmo og Marianne T. Bakken, 08.10.2017 

15. Uttalelse, Marianne og Jonny Olsen, 28.08.2017 

16. Svarbrev til Marianne og Jonny Olsen, 19.09.2017 

17. Forespørsel til Fylkesmannen vedrørende støy, 07.11.2017 

18. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget 

19. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

20. Plankartet slik det var ved høring og offentlig ettersyn 

21. Planbestemmelsene slik de var ved høring og offentlig ettersyn 

22. Gjeldende reguleringsplan  

 

 

  

 Ringerike kommune, 21.11.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Enhetsleder Miljø- og arealforvaltning:  Heidi Skagnæs  

Saksbehandler:     Ingrid Liseth 
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Arkivsaksnr.: 15/5952-46   Arkiv: L12  

 

417 Færden gård - boligområde 2. gangsbehandling Gnr/bnr 137/1 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

71/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.11.2017 

29/17 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 21.11.2017 

138/17 Kommunestyret 05.12.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_417 Detaljregulering for Færden boligområde vedtas. 

2. De deler av reguleringsplan 170 Færdenmarka (vedtatt 31.01.1985) og 56-03 Haugsbygd 

felt A-B (vedtatt 30.08.1972), som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Forslag til detaljregulering tilrettelegger for bygging av inntil 15 boenheter fordelt på 

frittliggende småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse på et sentralt og attraktivt 

område på Færdentoppen i Haugsbygd. Området planforslaget omfatter er delvis regulert til 

boligformål i eksisterende plan 170 Færdenmarka. Deler av planområdet og nytt 

utbyggingsområde er regulert til LNF-område. Gjennomføring av planen vil medføre fortetting, 

da LNF-området tilnærmet grenser til boligområder i nord, øst og sør. Et lite grøntareal i nord 

er regulert i 56-03 Haugsbygd Felt A-B og vil videreføres som grøntareal.  Rådmannen anser 

utnyttelsen av området som høy og mener utformingen av boligene og plasseringene av disse 

innenfor planområdet vil være viktig for å tilrettelegge for gode bokvaliteter.  

 

Fylkesmannen kom med innsigelse etter 1. gangsbehandling av saken, for omdisponering av 

landbruksjord. Etter møte med tiltakshaver og justering av plankartet ble innsigelsen trukket. 

Det er i det reviderte forslaget tatt ut 2,7 daa landbruksjord. 

 

Omdisponering av fulldyrket mark til boligformål er generelt uønsket, men plasseringen av den 

dyrkbare jorden gjør den godt egnet som fortetting av området, og det vil være en naturlig 

utvidelse av boligområdet i Haugsbygd. Rådmannen anbefaler at planen blir vedtatt. 
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Innledning / bakgrunn 

Forslag til detaljregulering tilrettelegger for bygging av inntil 15 boenheter fordelt på 

frittliggende småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse på et sentralt og attraktivt 

område på Færdentoppen i Haugsbygd. Østre del av planområdet ligger i eksisterende plan nr. 

170 Færdenmarka. Her er det satt av noe areal til bolig og noe til leke-/friluftsområde. Det er 

også regulert en vei som kobler Færdenveien med G/S nord for planområdet. Forslagsstiller 

ønsker å regulere ytterligere del av sin eiendom til boligområde for å skape et helhetlig og nytt 

boligområde. Den nye delen som skal reguleres er i sin helhet i dag i LNF-område. I 

eksisterende plan nr. 170 Færdenmarka er det allerede regulert for 7 boliger i det aktuelle 

området.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og 

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 03.04.2017, Bh. 24 NR. 17. 

 Planforslaget ble 1. gangsbehandlet av Formannskapet 2 og vedtatt sendt på høring og 

lagt ut til offentlig ettersyn 25.04.2017, Bh. 14 NR. 17. 

 

  

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse. Se også 

saksframlegg til 1. gangsbehandling. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 2,7 daa dyrka mark er tatt ut av planforslaget.  

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget, og for å 

imøtekomme høringsuttalelser.  

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 25.04.2017 – 12.06.2017. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i eget vedlegg. 

 

Innsigelser 

Fylkesmannen fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. For nærmere 

informasjon om innsigelsen, se oppsummering av og kommentarer til høringsuttalelsene. 

Innsigelsen gikk på omdisponering av 2,7 daa dyrka mark. Etter dialog og videre justeringer i 

planforslaget er innsigelsen nå trukket, og kommunestyret kan dermed vedta reguleringsplanen. 
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Justeringene innebærer at mindre dyrka mark blir omdisponert, samtidig som et grønntbelte 

reguleres mot jordet.  

  

Gjeldende reguleringsplaner 

Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 170 Færdenmarka vedtatt 31.01.1985 

(se planbeskrivelse s.12). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til bolig, gangvei 

og friområde/lek. Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 56-03 Haugsbygd 

Felt A-B vedtatt 30.08.1972. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til friområde. 

En mindre del av planområdet er uregulert. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Planen ivaretar kommuneplanens samfunnsdel gjennom å legge til rette for variert boligtilbud i 

lokalsamfunn utenfor Hønefoss sentrum. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til boligformål, friområde og 

LNF. LNF-området er planlagt omdisponert til bolig og grøntareal. Ellers er planen i tråd med 

overordnede planer. 

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 

Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet 2 jf. 

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører en omdisponering av dyrka areal på ca 1 dekar utover allerede godkjent 

areal på 3,4 daa i plan 170 Færdenmarka. 

 

Ved avgjørelse om det kan gis samtykke til omdisponering skal det blant annet tas hensyn til 

godkjente planer etter plan- og bygningsloven, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket 

i området, kulturlandskapet og eventuelle fordeler (samfunnsgagn) som en omdisponering vil 

kunne gi. Det skal også tas hensyn til om arealet kan tilbakeføres og på ny brukes til 

jordbruksproduksjon. Andre momenter enn det som er nevnt i jordloven § 9 kan også 

vektlegges, men dette må da vurderes opp mot jordlovens formålsbestemmelse.  

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune.  Planen er en 

privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for saksbehandlingsgebyr 

jf. gjeldende betalingsreglement.  
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Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Området har fra før to boliger fordelt på tre tomter, samt noe LNF-område nordvest i 

planområdet. Det åpnes for å utvikle boliger i form av eneboliger, eneboliger i kjede, rekkehus 

og firemannsboliger, avhengig av tomtens størrelse. Totalt antall vil da bli maksimalt 17 

boenheter, avhengig av boligtypen man velger. Det er positivt å beholde det bygningsestetiske 

som er rundt i området, med eneboligbebyggelse.  

 

Det legges opp til en utnyttelsesgrad på 40%. Dette er i tråd med kommunenplanen. Grad av 

utnytting i uregulerte områder er 25%, men siden dette blir regulert er 40% utnyttelse både 

akseptabelt og ønskelig.  

 

Det er lagt opp til mye grønntområder i planen, noe rådmannen ser positivt på. Lekeplassen har 

fått en solrik plassering vest i planområdet i tilknytning til en turveg i forbindelse fra 

boligområdet til skole og idrettsanlegg. 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg. Alle uttalelsene er 

kommentert av forslagsstiller og tatt hensyn til i planforslaget og planens foreslåtte 

bestemmelser. Innsigelsen fra Fylkesmannen er kommentert over. Landbrukskontoret mener 

fortsatt at det er uheldig å bygge ned dyrka mark til boligformål. Når det er sagt, mener 

landbrukskontoret det er positivt at planavgrensningen er endret slik at mindre dyrka mark går 

tapt. I tillegg ser det nå ut til at det er lagt inn en større buffersone mellom planlagt bebyggelse 

og dyrka mark.  

 

Infrastruktur 

Planområdet ligger utenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

utenfor tilknytningsplikten. 

 

Vann- og avløpsledning i området må legges om i henhold til utarbeidet VA-plan. Denne viser 

at ledningen legges i ny adkomstvei, f_SV1. Eksisterende anlegg er vurdert til å ha tilstrekkelig 

kapasitet for nye boliger. Det vil være behov for å koble seg til eksisterende vannkum i 

Færdenveien for å oppfylle kravet fra Ringerike kommune vedrørende slukkevann. 

 

Færdenveien i sørøst er kommunal vei og det er planlagt adkomst til denne. Det vurderes av 

forslagsstiller at den økte trafikkmengden på den kommunale veien ikke vil medføre noen 

konsekvenser for det planlagte krysset sin kapasitet og geometriske utforming. Parkering og 

adkomst for de eksisterende boligen forandres ikke. Trafikkanalysen som er utført konkluderer 

med at det ikke er behov for tiltak knyttet til utbygging av planområdet. Det er gang- og 

sykkelvei langs Færdenveien. 

 

Lekeplasser 

Det er satt av areal for lekeplass i planforslaget. Planen har også bestemmelser som sikrer 

opparbeidelse av dette før det gis brukstillatelse for boligene. 
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ROS-analyse 

Planområdet ligger innenfor større felt med alunskifer. Det er ikke registrert radon i grunnen i 

planområdet, men det kan ikke utelukkes at radon kan forekomme. Avbøtende tiltak ved 

radonforekomster er vurdert av forslagsstiller til å foregå i forbindelse med 

byggesaksbehandling.  

 

Ved en eventuell ulykke på Færdenveien så vil framkommeligheten reduseres noe. Færdenveien 

har ifølge forslagsstiller adkomst fra FV 241 fra to ulike steder, så sannsynligheten for redusert 

framkommelighet er liten. Boligområdet er planlagt med en adkomst for brannbil, med en 

lokasjon mot Færdenveien. Dette er vurdert til en viss fare i tilfelle brann i området. 

 

Konklusjonen til ROS-analysen er at risikonivået er lavt. 

 

Interessemotsetninger: 

Det er interessemotsetninger mellom eier av naboeiendom 137/62 og forslagsstiller. 

Motsetningene går ut på at eiendommen til nevnte nabo og deler av 137/1, som nabo leier av 

forslagstiller, er tatt med i planforslaget. Området vedrørende det leide arealet er en 

privatrettslig sak, som ikke vurderes nærmere i denne plansaken. 

 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av Færden boligområde som vil kunne gi tilbud av boliger i 

attraktive deler av kommunen. Planene kan forventes å gi positive ringvirkninger for Ringerike 

kommune i form av sysselsetting i forbindelse med utbygging og et mer variert boligtilbud. 

Arealet som foreslås omdisponert fra fulldyrket jord til boligformål er ca. 1 daa, men vil bidra 

til å skape et helhetlig boligområde.  

 

Da planforslaget er i strid med gjeldende kommuneplan, må planen innarbeides ved neste 

revisjon av kommuneplanens arealdel. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  
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Vedlegg 

Plankart 5.10.17.pdf 

Vedlegg 6 - Illustrasjonsplan 26.9.17.pdf 

Planbeskrivelse 5.10.17.docx 

Reguleringsbestemmelser 

Ringerike kommune - Fylkesmannen trekker innsigelsen til planforslag for Færdentoppen.PDF 

Merknader kommentert 

Vedlegg 3 - Merknader til offentlig ettersyn - samlet.pdf 

Vedlegg 4 - ROS_Analyse 26.09.17.pdf 

Vedlegg 5 - VA notat 26.9.17.pdf 

Saksprotokoll - Detaljregulering for Færden boligområde – 1. gangsbehandling 

Saksprotokoll - Detaljregulering for Færden boligområde – 1. gangsbehandling 

Vedlegg 1 - Arealtabell .csv 

Plankart plan 56-03 

Plankart plan 170 

Detaljregulering for Færden boligområde – 1. gangsbehandling 

Planbeskrivelse 

Reguleringsbestemmelser 

Plankart Færdentoppen 2.5.16 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.10.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

konstituert leder: Line Østvold 

 

saksbehandler: Mathilde Høglund 
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Arkivsaksnr.: 16/3396-4   Arkiv: 611 &55  

 

Disponering av salgssum - Brutorget - salg av eiendom  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

154/17 Formannskapet 21.11.2017 

139/17 Kommunestyret 05.12.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Netto salgssum for Brutorget, gnr. 318, bnr. 523 kr 10.875.123, avsettes i sin helhet til 

ubundet investeringsfond. Budsjettet justeres tilsvarende slik: 
054800.690000.880.0677 debet kr 10 875 123 
253.080.1000 kredit kr 10 875 123 
 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune inngikk 2.2.2000 avtale med selskapet Conceptor Eiendomsutvikling AS 

om utvikling og salg av 4 områder i Hønefoss.  

 

Denne aktuelle saken omhandler «Brutorget» og om disponering av salgssummen. 

 

Ringerike kommune har tidligere godkjent at Conceptor Eiendomsutvikling AS overførte sine 

rettigheter til utbygging av Brutorget til Brutorget Hønefoss AS. Dette selskapet er senere 

fusjonert med Tronrud Eiendom AS. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Den totale kjøpesummens størrelse er gitt gjennom Conceptoravtalen. 

 

 Punkt «4.2 Kjøpesum» i avtalen lyder: 

 

«Kjøpesummen for tomteareal tilknyttet hvert byggetrinn innenfor alle eiendommer er kr. 

1 000.- pr kvm BRA (etter NS3940) i henhold til godkjennelse. Beløpet justeres i henhold til 

endringen i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks fra den 15. juli 2000 til den 15. i 

måneden forut for byggestart.»  
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Siden den avtale prisen baseres på bebygd areal, er det kun tidspunktet for indeksberegning 

som virker inn på beløpet kjøper skal betale. Ved siste beregning (juli 2015) var indeksregulert 

kjøpesum ca 10.8 millioner. Det eksakte beløp beregnes ved at partene definerer tidspunkt for 

byggestart. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurdering er at salgssummen i sin helhet tilføres ubundet investeringsfond. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Arkivsaksnr.: 17/4486-1   Arkiv: 232  

 

Eiendomsskatt - allmenn taksering 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

141/17 Formannskapet 21.11.2017 

140/17 Kommunestyret 05.12.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det gjennomføres allmenn taksering i løpet av 2018 slik at det benyttes nye 

takstgrunnlag fra 2019. 

2. For boliger benyttes Skatteetatens boligverdier som takstgrunnlag 

3. Takstnemnda gjennomfører takseringen, som organiseres som ett prosjekt hvor det 

leies inn prosjektleder og nødvendig takstkompetanse og –kapasistet slik at 

takstgrunnlaget er klart til 1. september 2018. 

4. Det anskaffes verktøy for å benytte i takseringsprosessen. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

I følge Eigedomsskattelova §8A-3 punkt 2 skal det gjennomføres allmenn taksering av 

eiendommene hvert 10 år. Sist eiendommene ble taksert i Ringerike kommune var i 2009. 

 

Ringerike kommune har eiendomsskatt for faste eiendommer i hele kommunen inklusive verk 

og bruk og annen næringseiendom. 

 

Ved siste allmenne taksering var det ca 11.600 eiendommer som det ble skrevet ut 

eiendomsskatt på, i 2017 er det skrevet ut eiendomsskatt på 14.000 eiendommer. 

 

Ringerike kommune har i sitt takstreglement særskilte fritak for nyoppførte boliger som fritas 

for eiendomsskatt i 6 år, fritak for de som mottar bostøtte og for trygdede som har inntekt 

under 2G. 

 

Reduksjonsfaktoren er på 45%, slik at alle takster reduseres med 45% før eiendomsskatten 

beregnes. Reduksjonsfaktoren vedtas av kommunestyret og endres ikke før det igjen 

gjennomføres allmenn taksering. 

 

Inntektene fra eiendomsskatt var på 43,6 mill. kroner i 2009, og på 54,1 mill. kroner i 2017.  
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Ringerike kommune har i 2017 skattesats på 3 promille for boliger og fritidseiendommer, og 5 

promille for verk og bruk og annen næringseiendom. 

 

I forbindelse med allmen taksering i 2009, ble det utviklet ett eget eiendomsskatteverktøy – 

eSkatt – som er spesialtilpasset kommunens takstreglement. I forbindelse med ny allmenn 

taksering er det ønskelig å anskaffe nytt verktøy til bruk i arbeidet. 

 

Beskrivelse av saken 

Det er i 2019 10 år siden det ble foretatt allmenn taksering av eiendommene i Ringerike 

kommune. Det skal da etter Eigedomsskattelova §8a-3 punkt 2 gjennomføres allmenn 

taksering på nytt. 

 

Dette arbeidet må gjennomføres i løpet av 2018, slik at Kommunestyret høsten 2018 kan vedta 

de endelige takstene som eiendomsskattene utskrives på. 

 

Det er 3 ulike valg man kan gjøre ved 10-års fristen. 

 Allmenn taksering 

 Kontorjustering 

 Utsettelse av allmenn taksering i 1, 2 eller 3 år 

 

Rådmannen anbefaler at Allmenn taksering velges, og at det benyttes Skatteetatens boligverdi 

som takstgrunnlag for boliger. 

For resterende eiendommer benyttes takstmenn og taksten fastsettes av takstnemda. 

 

 

 

Eiendommer i eSkatt 2008/2009 2017 Endring

Boligeiendom 7301 8279 978

Fritidseiendom 2854 3225 371

Gårdsbruk/skogbruk med bolig 1048 1235 187

Gårdsbruk/skogbruk med fritidsb. 130 101 -29

Gårdsbruk eller skogbruk 55 464 409

Kombinert bebygd tomt 38 112 74

Næringseiendom 246 597 351

SUM 11672 14013 2341  
 

De neste årene vil ytterligere 350 boliger komme inn i takstgrunnlaget. 

 

Skatteetatens boligverdier er basert på formuesverdien av boligen. Den beregnes av SSB etter 

en formel (http://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/notat_201039/notat_201039.pdf). Formelen 

tar hensyn til boligens beliggenhet, alder, areal (P-ROM/BOA) og boligtype. Basert på 

opplysninger om omsatte boliger fra SSB, beregner Skatteetaten en årlig beregnet 

markedsverdi for boligen (boligverdi), som benyttes for fastsetting av ny formuesverdi. 
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Formuesverdien er 25% av boligverdien. Deretter reduseres boligverdien (justert boligverdi) 

med 20% for å sikre at den ligger under omsetningsverdien. 

 

Klagebehandlingen gjøres av Skatteetaten. 

 

I 2017 var det 34 eiendommer som hadde fritak på grunn av at eier var trygdet og tjente under 

2G, samt at det var 58 som hadde fritak med bakgrunn i bostøtte. 

 

Eksempler: 

 

Grunnlag i Skatteetatens 

eSKatt før red.faktor boligverdi 2015

Hønefoss nord Enebolig 2 270 000                          2 751 426                      

Hønefoss syd enebolig 1 817 046                          2 854 202                      

Heradsbygda Enebolig 1 040 094                          2 472 193                      

Haugsbygd Enebolig 1 387 617                          2 783 267                      

Nes Enebolig 527 489                             1 885 391                      

Hallingby Enebolig 888 030                             1 960 590                      

Sokna småhus 816 154                             2 207 474                       
 

Eksemplene viser boliger ulike steder i Ringerike kommune. Kolonnen for Grunnlag i eSkatt er 

grunnlaget før faktorer anvendes. 

 

Økonomiske forhold 

Eiendomsskatten er en av Ringerike kommunes inntekter som er med på å finansiere de 

tjenestene som kommunen leverer til sine innbyggere og næringsliv. Inntekten har de siste 

årene hatt tilnærmet samme verdi nominellt. Reelt betyr det at mengden tjenester kommunen 

kan levere for dagens eiendomskatt er lavere enn ved sist allmenn taksering. 

 

Rådmannen mener at eiendomsskatten bør økes i 2019 med 10 til 20 mill. kroner for å ha 

samme verdi i forhold til tjenesteleveransene som i 2009. 

 

I forslaget til Statsbudsjett for 2018, foreslår regjeringen å fjerne skatt på produsjonsutstyr og 

– installasjoner med overgangsregler over fem år fra 2019. 

 

For Ringerike kommune betyr det reduserte inntekter i perioden på 4,85 mill. kroner med 20% 

årlig med i underkant 1 mill. kroner. 

 

Grunnlaget for produksjonsutstyr – og installasjoner skal skilles ut som eget grunnlag fra og 

med 2018, og det er etter 2018 ikke mulig å endre promillesatsen med mer enn 1 promille. 
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Alternative løsninger 

 Ringerike kommune kan velge å benytte seg at følgende alternative løsninger: 

 Allmenn taksering med bruk av takstmenn til alle eiendommer 

 Kontortaksering 

 Utsettelse i 1, 2 eller 3 år 

 

Allmenn taksering ved bruk av takstmenn til alle eiendommer er en variant av løsningen som 

rådmannen foreslår, ved at alle eiendommer takseres ved bruk av takstmenn. Siden nesten 8 

300 av eiendommene er boliger, og med 350 boliger som kommer inn i grunnlaget de neste 

årene, vil dette være en løsning som er betydelig dyrere og mer omfattende enn å benytte seg 

av boligverdier fra Skatteetaten.  

Den største ulempen med taksering med takstmann er at det kun foretas en utvendig besiktelse, 

og det kan derfor være vanskelig å bedømme standard innvendig ut fra det utvendige. I tillegg 

er det en grad av skjønn tilstede ved takseringen. 

I tillegg må kommunens selv stå for klagebehandlingen, Skatteetaten er klageinstans ved bruk 

av Boligverdier. 

 

Fordelene ved taksering av takstmann er at standard på boligen vurderes i det enkelte tilfelle. 

Som ett biprodukt av stedlig taksering, vil takstmenn oppdage forhold som ikke er registrert i 

matrikkelen, og som heller ikke plukkes opp av boligverdiene. 

 

Kontortaksering gjøres ved at takstgrunnlaget økes med inntil 10% årlig.  

 

Utsettelse i 1, 2 eller 3 år av allmenn taksering. Takstgrunnlaget må være ferdig taksert til det 

fjerde året. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer at allmenn taksering må gjennomføres nå, og så effektivt og oversiktlig 

som mulig. 

 

Rådmannen foreslår derfor at Skatteetatens boligverdier benyttes for boliger, samt at det 

takseres med takstmenn for øvrige eiendommer. Grunnlaget for produksjonsutstyr og – 

innstallasjoner skilles ut som eget grunnlag. 

 

Allmenn taksering gjennomføres som et prosjekt, og det leies inn nødvendig kompetanse og 

kapasitet til å ha nye grunnlag klare til 1. september 2018. Kostnadene til allmenn taksering 

samt anskaffelse av nytt verktøy innarbeides i 1. tertial 2018. 
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Ringerike kommune, 08.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Arkivsaksnr.: 17/2124-1   Arkiv: 144 C20  

 

Fysisk aktivitet ved grunnskolene i Ringerike  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

39/17 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 08.11.2017 

152/17 Formannskapet 21.11.2017 

141/17 Kommunestyret 05.12.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Informasjonen om fysisk aktivitet i Ringeriksskolen tas til orientering. 

 

 

 

  

Saksutredning 

Rådmannen la i april 2016 fram sak om mulighetene for daglig fysisk aktivitet for alle elevene i 

Ringeriksskolen. Kommunestyret fattet følgende vedtak: 

 

1. Informasjon om mulighetene til å innføre 1 time fysisk aktivitet hver dag i 

Ringeriksskolen tas til orientering.  

2. Det arbeides for at enkeltskoler gjennomfører forsøk innenfor området skoleåret 

2016/2017 med inntil 30 minutter fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens ramme.   

 

Denne saken er en tilbakemelding på situasjonen når det gjelder fysisk aktivitet, og 

kommunestyrets vedtak fra 2016. 

 

Alle grunnskolene har rapportert om arbeidet med, og sitasjonen for, fysisk aktivitet for alle 

elever i skolene. 
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Under følger en oppsummering av fysisk aktivitet og kroppsøving ved grunnskolene i 

Ringerike etter tilbakemelding fra skolene. 

 

Skole Krøppsøving Uteskole, valgfag og 

andre faste aktiviteter 

Generell aktivitet ved skolen, 

begrensninger i mulighetene for daglig 

fysisk aktivitet 

Veien Kroppsøving i 

henhold til 

læreplanen. 

Fysak 5.-7. trinn, 

uteskole 1. og 2. trinn. 

Uteområdene er flott og brukes av elevene i 

pauser. Ballbinge, fotballbane, håndballbane 

lekeapparater, skiløyper når det snø, skøyter 

og aking. 

Kirkeskolen Kroppsøving i 

henhold til 

læreplanen. 

Trivselslederne 

arrangerer daglig 

trivselsaktiviteter. 

Skolen skal oppfylle antall timer med 

ordinær undervisning. 

Nes skole Kroppsøving i 

henhold til 

læreplanen. 

Daglig gåtur 25 – 30 

minutter for alle. 

Opptur v/DNT, ute- og tur-dager til ulike 

turmål. 

Eikli Kroppsøving i 

henhold til 

læreplanen. 

Fysak 5.-7. trinn. 

Trivselslederne 

organiserer aktiviteter i 

storefri 3 d/u. 

Stor aktivitet i friminutt.  

 

Ullerål Kroppsøving i 

henhold til 

læreplanen. 

1.-4. trinn har fast 

uteskole 1d/u.  

Fysak 5.-7. trinn. 

Planlegger å starte 

med trivselsledere og 

daglige aktiviteter i 

2018. 

Ullerål skole har mange faste aktivitetsdager 

gjennom skoleåret som; 

Innebandyturnering, håndballturnering, 

sykkelturer, basketcup, skøytedag, 

friidrettsdag, skistafett m.m. 

Vang skole Kroppsøving i 

henhold til 

læreplanen. 

1.-4. trinn har uteskole 

1 d/u.  

5.-7. trinn har 

timeplanlagt Fysak 

1d/u. 

 

Godt tilrettelagt uteområde for aktiviteter; 

fotball, håndball, ballbinge, basketbane, 

skaterampe, oppkjørte skiløyper når det er 

snø. 

Deltakelse i cuper, balldag, skidag, 

idrettsdag, orienteringsdag, naturdag m.m. 

Helgerud Kroppsøving i 

henhold til 

læreplanen. 

Fysak 5. og 6. trinn, Idrettsdag, sykkeldag, svømming, 

orrhaneleik, deltar i forskjellige cuper, 

vintertur mellomtrinnet. Skiløyper i 

nærområdet når det er snø. Skolens 

uteområde er bra og brukes mye. 

Sokna Kroppsøving i 

henhold til 

læreplanen. 

Fysak for 5.-6.trinn, 

valgfag fysisk aktivitet 

og helse, uteskole for 

1. trinn 1 d/u. 

Turer og aktivitetsdager i løpet av skoleåret 

Hønefoss Kroppsøving i 

henhold til 

læreplanen. 

Turdag 1d/u for 1. 

trinn,  

fysak 1 d/u for 2. 

trinn,  

Idrettsdag, sykkeldag, skidag 
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Valgfag på ungdomstrinnet med aktivitetsmål: Fysisk aktivitet og helse og natur, miljø og 

friluftsliv   
 

Skole Sum elever på 

ungdomstrinnet 

Valgfaget; 

natur, miljø 

og 

friluftsliv 

Valgfaget; 

fysisk aktivitet 

og helse 

Andel elever med 

de to valgfagene 

Tyristrand 123   50 40,6 % 

Veienmarka 288   92 31,9 % 

Haugsbygd 216   85 39,4 % 

Hallingby 105 24   22,9 % 

Sokna 37   17 45,9 % 

Nes 15     0 

Hov 234 50 71 51,7 % 

Sum hele 

kommunen 

1018 74 315 38,2 % 

         (hentet fra GSI høsten 2017) 

Skole Krøppsøving Uteskole, valgfag og 

andre faste aktiviteter 

Generell aktivitet ved skolen, 

begrensninger i mulighetene for daglig 

fysisk aktivitet 

Tyristrand Kroppsøving i 

henhold til 

læreplanen. 

Fysak 6. og 7 trinn 1 

d/u.  

Valgfag på 

ungdomstrinnet. 

Regelmessige turer for alle trinn. Idrettsdag, 

skidag, turer til Hovinsetra, turneringer, 

orienteringsdag, trivselsdag m/aktiviteter 

Haugsbygd 

u.skole 

Kroppsøving i 

henhold til 

læreplanen. 

Valgfag – fysisk 

aktivitet og helse. 

Idrettsdag, skogdag, vinteraktivitetsdag, 

balldag og mestringsdag, ulike turneringer. 

Hov u.skole Kroppsøving i 

henhold til 

læreplanen. 

Valgfag – fysisk 

aktivitet og helse. 

Idrettsdag, bli-kjent dag, opptur m/DNT, 

deltakelse i ulike cuper. 

 

Veienmarka 

u.skole 

Kroppsøving i 

henhold til 

læreplanen. 

Valgfag – fysisk 

aktivitet og helse. 

Trinnvis idrettsdag, ekskursjoner, frivillig 

fysisk aktivitet i gymsalen i storefri. 

Rammetimetallet og lærerdekning er 

begrensende faktorer. 

Hallingby Kroppsøving i 

henhold til 

læreplanen. 

Valgfag på 

ungdomstrinnet.  

Fysiogøy for 1. trinn, 

Fysak for 5. trinn og 

motorisk gruppe for 6. 

trinn 1t/u. 

Sykkelturer, ballaktivitetsdag, cuper og 

turneringer, vinteraktivitetsdager. 

 

Har ikke tid til mer innenfor dagens start og 

sluttidspunkter.  Må forholde oss til 

skoletransporten.  
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Fra gjeldende fag- og timefordeling for grunnskolen. 

Fag/trinn 1.–4. 

trinn 

5.–7. 

trinn 

Sum 

1.-7. 

8.–10. 

trinn 

Sum 

grunnskole 

Kroppsøving 478 478 223 701 

Valgfag 0 0 0 171 171 

Fysisk aktivitet  0 76 76 0 76 

Tabellen viser sum klokketimer i faget 

 

 

Oppsummering av tiltak og aktiviteter skolene gjennomfører knyttet til fysisk aktivitet: 

 

Kroppsøving: I grunnskolen skal elevene ha et minstetimetall i kroppsøving slik tabellen over 

viser: Barnetrinnet 478 årstimer (60 minutters timer). Fordelt på 38 skoleuker gir dette i 

underkant av 2 timer kroppsøving i uken per trinn.  

Videre har mellomtrinnet, 4. – 7. trinn 76 årstimer (2 uketimer) med fysisk aktivitet, Fysak, i 

tillegg til kroppsøvingstimene. Skolene på Ringerike har fordelt disse timene til 5., 6. eller 7. 

trinn med 1 time, - ei økt i uka. 

 

Valgfag: På ungdomstrinnet har elevene valgfag – 57 årstimer, eller 1,5 timer i uka. 

Valgfagene; natur, miljø og friluftsliv og fysisk aktivitet og helse er særlig populære. 38 % av 

elevene har valgt et av disse tilbudene. Det betyr at de elevene som har gjort at slikt valg, er 

fysisk aktiv også i disse timene.  

 

Uteskole: Mange av skolene har en fast uteskoledag for alle, særlig på de lavere trinnene. 

Disse dagene arbeider elevene med fagene ut fra en praktisk vinkling i tillegg til at de er fysisk 

aktive. 

 

Aktivitets- og temadager: Alle skolene har hvert år dager med forskjellige aktiviteter som 

turneringer, sykkeldag, turdag (-er), orienteringsdag, friidrettsdag, eller ulike temadager der 

også fysisk aktivitet er sentralt, eksempelvis knyttet til TV-aksjonen.  

 

Uteområdene og aktivitet i pauser: Uteområdene ved grunnskolene i kommunen inviterer til 

aktivitet. Skolene i kommunen har store godt tilrettelagte uteområder og nærmiljøer som 

inspirerer elevene til aktivitet til alle årstider. Fra skolene meldes det at elevene er veldig aktive 

med fritt valgte aktiviteter når det er pauser i undervisningen (friminutt). Noen skoler har og 

trivselsledere som organiserer aktiviteter. Dette planlegges innført ved flere skoler. 

 

Oppsummert så melder skolene om stor bredde og hyppighet i fysisk aktivitet, men i mindre 

grad om nye forsøk siste skoleår. De aller fleste elever er fysisk aktive i gjennomsnitt minst en 

halv time om dagen. Dette skjer gjennom timeplanlagt kroppsøving, valgfag, timer til fysisk 

aktivitet, svømmeopplæring, uteskole, organiserte og frie aktiviteter og lek.   
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Begrensninger og muligheter for mer fysisk aktivitet 

 

Dersom en skal utvidet til for eksempel en time fysisk aktivitet, så kan det nevnes to faktorer 

som kan påvirke dette:  

 Skoleskyss; - skolenes start og sluttidspunkter 

 Bemanning 

 

Ved alle kommunens grunnskoler er det elever som er avhengige av skoleskyss. Vel  

25 % av elevmassen bor så langt fra skolen at de har rett til, - og får fri skoleskyss. 

Skolebussenes ankomst- og avgangstider setter rammer for skoledagene. Skal en legge inn mer 

tid utenom fagene øremerket fysisk aktivitet og således utvide skoledagen, påvirker dette 

Brakars (Buskerud kollektivtrafikk) totale transportopplegg, og vil medføre større kommunale 

kostnader for skoleskyss. 

 

Fysisk aktivitet dreier seg ikke bare om kvantitet, men og om kvalitet. Skal 30 minutter daglig 

fysisk aktivitet driftes og ledes av kompetente ansatte vil dette føre til økte lønnsutgifter. I 

kommunestyresak 82/16, ble dette estimert til 1,5 millioner kroner.   

Må skoledagen utvides for å får dette til, blir kostnaden langt høyere grunnet økte 

skyssutgifter. 

 

Andre veier å gå er å se på arbeidsmåtene i fagene og om en kan arbeidet med målene samtidig 

som en er fysisk aktiv, slik en gjør i uteskolen på småskoletrinnet.  

I noen kommuner har skoler redusert timetallet i fagene for i stedet å ha fysisk aktivitet. Dette 

gir en utfordring i forhold til den nasjonale forskrift for fag og time-fordeling (Udir 1-2017) 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Sak om muligheten for daglig fysisk aktivitet for alle elevene i Ringeriksskolen ble behandlet av 

kommunestyret i sak 82/16. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er glad for at det er mange fysisk aktive elever i Ringeriksskolen, og at det foregår 

et bredt spekter av aktiviteter. Skolenes uteområder er godt tilrettelagte for aktivitet noe som 

også er bra for fysisk aktivitet, men også for elevenes læringsevne. 

Fysisk aktivitet dreier seg ikke bare om kvantitet men og om kvalitet. Det er viktig å legge 

godt til rette for fysisk aktivitet. Dette har en klar folkehelseeffekt. 

Rådmannen oppfordre skolene til å ha fokus på arbeidsmåter som stimulerer og krever fysisk 

aktivitet i fagene. Når det gjelder midttime eller det lengste friminuttet, så viser erfaringer fra 

skoler med elever som trivselsledere at disse bidrar til større og mer strukturert aktivitet. 

Rådmannen mener derfor at ordningen med trivselsledere kan vurderes innført ved flere skoler. 
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Ringerike kommune, 26.10.17 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 17/2403-11   Arkiv: 130  

 

Status planarbeid ved areal- og byplankontoret og regionalt 

plankontor  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

142/17 Formannskapet 21.11.2017 

142/17 Kommunestyret 05.12.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret tar rådmannens status planarbeid til orientering. 

 

2. Formannskapet skal ha en gjennomgang av planarbeidet og prioriteringer i saken, i feb. 

møte 2018. 

 

 

 Innledning / bakgrunn 

 

Kommunestyret tok den 29.06.2017 i sak 72/17 rådmannens prioriteringer og foreslåtte tiltak 

til orientering, i sak om status planarbeid og prioriteringer fremover. Kommunestyret ba 

samtidig om ny statusrapport oktober 2017. Denne statusrapporten ble utsatt til november 

2017.    

 

Rådmannen ønsker med denne saken å orientere kommunestyret om status i planarbeidet, og 

hvordan forholdene i saken fra juni er fulgt opp, herunder hvilke prosesser areal- og 

byplankontoret og regionalt plankontor jobber med.  

 

Oversikt over planlagte tiltak: 

 

 Ferdigstille rekrutteringsprosesser  

 Jobbe videre med å strukturere og organisere planoppgavene slik at vi utnytter 

ressurser og kompetanse på best mulig måte for å løse de arbeidsoppgavene vi har. 

 Utvikle en enkel rapporteringsform som viser en oversikt over planarbeidene, status og 

framdrift/saksbehandlingstid.  

 Ta i bruk plandialog og jobbe med informasjonen på kommunens nettsider. 

 Fortsette å jobbe med at kommunikasjonslinjene følges.  

 Prioritere kommuneplanens arealdel, områderegulering Hønefoss og FRE. 

 

En nærmere redegjørelse for det enkelte tiltak følger under. 
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Rekrutteringsprosesser og kjøp av tjenester 

 

Ringerike kommune har i dag totalt 11,7 årsverk fordelt på 13 personer ved areal- og 

byplankontoret og regionalt plankontor. Dette er en økning på 3 årsverk siden mai 2015. I 

denne perioden har det vært flere som har sluttet og noen har vært i permisjon. Av disse 

årsverkene er 4,5 årsverk tilknyttet regionalt plankontor. Det vil ved årsskiftet være 6 av 13 

personer som jobber deltid (60% - 90%). 

 

Vi er i ferd med å avslutte rekrutteringsprosesser til tre type stillinger: teknisk tegner, 

arealplanlegger og arealplanlegger med geologisk kompetanse. Rekrutteringsprosess for 

avdelingsleder er også inne i sluttfasen.  I skrivende stund har fem takket ja til stilling (ny 

avdelingsleder, tre arealplanleggere og en teknisk tegner) og vi avventer tilbakemelding fra 

ytterligere tre. Nye medarbeidere trenger opplæring og vil ikke være 100% produktive fra dag 

en, selv om søkertilfanget på stillingene har vært veldig bra både når det gjelder kompetanse og 

erfaring. Det vil bli lagt en plan for hvordan vi på en best mulig måte kan ta i mot de nye,.  

Etter rekrutteringsprosessen vil areal- og byplankontoret og Ringerike kommune sin del av 

regionalt plankontor totalt bestå av 20 personer. Dette er en nødvendig styrking av areal- og 

byplankontoret og regionalt plankontor, som sikrer bredere kompetanse og kapasitet. 

 

Vi kjøper det vi trenger av tjenester. Det gjøres en vurdering av behovet hver gang det er 

aktuelt, og det vurderes om vi har kompetansen og ressursene selv. Vi søker også innspill på 

hvordan dette løses i andre kommuner for å utvikle vår praksis rundt dette. Kjøp av tjenester er 

tidkrevende, det må styres og følges opp, og dette krever også ressurser. Det er viktig for 

Ringerike kommune som arbeidsgiver å legge til rette for at ansatte får oppgaver som er 

interessante, som er utviklende og som gir motivasjon. Det vil bidra til at Ringerike kommune 

som en attraktiv arbeidsgiver får beholde dyktige og erfarne medarbeidere. Det bidrar til at vi 

får et godt omdømme og at det da blir lettere å rekruttere nye.  Planprosesser er langvarige, og 

det er derfor særlig viktig å beholde medarbeiderne over tid. I tillegg til medarbeidernes 

formelle kompetanse er kjennskap til kommunen og historikk viktig i planarbeidet.    

 

Organisering 

Ved første kvartal 2018 vil kommunens årsverk innen planlegging ha vokst med 9 årsverk 

siden 2015. Vi må ut i fra disse endrede forutsetningene strukturere og organisere 

planoppgavene slik at vi utnytter ressurser og kompetanse på best mulig måte for å løse disse 

oppgavene. Det har vært gjennomført innledende arbeid rundt dette, og det jobbes mot at ny 

struktur skal være på plass rundt årsskiftet. 

 

Klare føringer for areal- og samfunnsutviklingen i overordnede planer bidrar til at detaljplaner 

kan behandles raskere og mer forutsigbart. Dette er i tråd med regjeringens nasjonale 

forventninger til regional og kommunal planlegging (2015) hvor gode og effektive 

planprosesser er et satsningsområde. Dette vil vi ha fokus på i prosessen med å strukturere og 

organisere planarbeidet.  

 

Vi organiserer store planer som prosjekter. Vi gjennomførte anbudsprosess i sommer for å leie 

inn ekstern prosjektleder til områderegulering for Hønefoss. Denne prosessen resulterte i kun 

et tilbud, og konkurransen ble på dette grunnlag avlyst. Vi valgte da å bruke egne ressurser, 

intern prosjektleder er nå på plass og arbeidet er godt i gang. Vi er også inne med intern 

prosjektleder i sykkelbyprosjektet. 
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Rådmannen vil også fortsette å arbeide med kommunikasjonslinjene i organisasjonen og sørge 

for at disse følges både oppover og nedover.  

 

Felles plankontor  

Areal- og byplankontoret er i dag ikke lokalisert sammen med regionalt plankontor. Det 

oppleveskrevende for de ansatte, og og er noe vi har fokus på. Avdelingene blir samlokalisert i 

Fossveien i starten av 2018..  

 

Ringerike kommune har meldt inn følgende saker til det regionale plankontoret: 

områderegulering for Hønefoss, samarbeidet i forbindelse med statlig regulering av FRE, 

samarbeid i forbindelse med regionale og statlige planer og kommunedelplan for E16 Nymoen-

Eggemoen. 

 

De ansatte på regionalt plankontor fra Ringerike kommune, opplever at det formelle og 

uformelle samarbeidet er kommet godt i gang og begynner å finne formen. 

 

Rapportering og dialog 

Vi vil fortsette arbeidet med å finne en enkel rapporteringsform på i hvilken grad fristene i 

plan- og bygningsloven overholdes. Dette vil da bli et egnet måleverktøy på samme måte som 

det er for saksbehandlingstiden i byggesaker. Behandlingstid for byggesaker og antall 

dispensasjoner sier også noe om kommunens planverk, samt andel arealplaner som blir møtt 

med innsigelser.  

 

I tilbakemeldingene vi mottar er det få som går på at fristene ikke overholdes, selv om 

forslagsstillere generelt ønsker en raskere fremdrift. Vi vil som et ledd i dette arbeidet jobbe 

med å gjøre kommunikasjonen med forslagsstiller klarere på sakens status, og hva som kreves i 

den enkelte saken for å sikre fremdrift. Det vises til vedlegg 3 som illustrerer planprosessen 

med frister. 

 

Vedlagt (vedlegg 2) følger en illustrasjon som viser saksbehandlingstid for private 

detaljreguleringer i 2016 på landsbasis. Figuren illustrerer de ulike etappene i planprosessen, og 

viser tydelig at det vesentlige arbeidet i planprosessen ligger fra oppstart til innlevering av 

planforslag til 1. gangsbehandling. Innsatsen som nedlegges i denne fasen er også avgjørende 

for den videre tidsbruken fram til endelig vedtak.  

 

Digital plandialog vil være et godt hjelpemiddel for å bedre dialog og medvirkning i 

planprosessene. Plandialogen gir oversikt over pågående planarbeid, status i den enkelte sak og 

innsyn i saksdokumenter. Det er også mulig å gi innspill til planarbeidet direkte i plandialogen. 

Dette verktøyet er på plass i kommunens systemer, men foreløpig ikke tatt i bruk fullt ut. Vi vil 

jobbe videre med å ta dette i bruk. Ved overgang til kommunens nye nettsider vil vi jobbe med 

hvordan plansaker presenteres, koblingen til plandialog og kommunens kartsystem. Dette vil på 

sikt gi bedre service for publikum og forslagsstillere, og en mer effektiv tidsbruk for 

kommunen til å gi informasjon og håndtere innsynsforespørsler.  

 

Saker 

Vedlagt følger en oversikt over status i de sakene som ble omtalt i sak 72/17 av 29.6.2017. Det 

presiseres at det i tillegg til sakene i denne oversikten, som ble beskrevet at ikke var 

uttømmende, har blitt produsert mye fra areal- og byplankontoret og regionalt plankontor. 
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Dette vises blant annet ved at det siden august har vært produsert 21 saker til politisk 

behandling fra areal-og byplankontoret og regionalt plankontor. Totalt fra enheten miljø og 

areal har det i dette tidsrommet blitt produsert 42 saker.  

 

Det har i løpet av de siste par årene blitt startet opp en rekke nye planer, og fortsatt mottar 

kommunen relativt mange forespørsler som gjelder nye planinitiativ. I tillegg til ordinære 

plansaker har vi en rekke oppgaver knytta til bistand til andre avdelinger i kommunen, 

uttalelser i ulike høringer, deltakelse i prosjekter, kartlegginger m.m. Det vises til oversikten i 

vedlegg 1 hvor det til slutt i vedlegget er tatt med en oversikt over planinitiativ/mulige 

planinitiativ mottatt etter juni 2017, totalt 20 saker. Denne oversikten er heller ikke 

uttømmende. 

 

Planstrategien er retningsgivende for kommunens prioritering av planoppgaver. 

Kommunestyret skal i planstrategien avklare hvilke planer som skal utarbeides, eller si noe om 

innen hvilke områder det ønskes å prioritere planer. Planstrategien revideres hvert fjerde år og 

skal vedtas innen et år etter at nytt kommunestyre er trådt i kraft.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen ønsker med denne saken å orientere kommunestyret om status i planarbeidet og 

hvordan forholdene i saken fra juni er fulgt opp, herunder hvilke prosesser areal- og 

byplankontoret og regionalt plankontor jobber med.  

 

Rådmannen oppfatter fortsatt at kommuneplanens arealdel, områderegulering for Hønefoss, og 

FRE (E16 og Ringeriksbanen) er prioriterte oppgaver for kommunestyret. 

 

Vedlegg:  

Vedlegg 1: Reguleringssaker belyst i sak 72/17 og nye saker innkommet etter juni 2017 

Vedlegg 2: Figur saksbehandlingstid for private detaljreguleringer, hele landet 

Vedlegg 3: Planprosessen med frister 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Guro Li og Line Synøve Østvold 
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Arkivsaksnr.: 17/2468-4   Arkiv: C52  

 

Riddergården - status og valg av representanter  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

143/17 Kommunestyret 05.12.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret tar status for oppgradering av Riddergården til orientering 

2. Kommunestyret velger en politisk referansegruppe bestående av … 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

 

 

Det ble lagt fram en foreløpig skisse med plan for drift, forvaltning og investeringer for 

Riddergården i formannskapet høsten 2017 (F-88/17).  Formannskapet utsatte videre behandling 

av saken til en tilstandsrapport forelå og befaring var gjennomført. 

 

Formannskapet gjennomførte befaring 26. september. Da pågikk tilstandsregistrering av bygningen 

i Riddergården, og rapporten om bygningsmessig status var ventet å komme snarlig. Dessverre 

foreligger ikke rapporten ennå, selv etter flere purringer til Buskerud fylkeskommune.  

Planen er videre at det lages et kostnadsoverslag og prioriteres utbedringer på bakgrunn av 

rapporten. 

 

I vedtaket fra formannskapet stod det at «kommunestyret oppretter en politisk referansegruppe 

bestående av 5 politikere for å sikre politisk forankring i det videre arbeidet med å renovere, 

restaurere og utvikle Riddergården som den historiske eiendommen den er». 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Vedtak i Formannskapet (F-88/17): Saken utsettes.  Følgende forslag følger saken i den videre 

behandling:  

Det utarbeides en tilstandsrapport for Riddergården. Når den foreligger avholder Formannskapet et 

vedtaksmøte med befaring.  

1. Foreløpig skisse med plan for drift, forvaltning og investeringer for Riddergården tas til 

orientering.  

2. Kommunestyret oppretter en politisk referansegruppe bestående av 5 politikere for å sikre 

politisk forankring i det videre arbeidet med å renovere, restaurere og utvikle Riddergården som den 

historiske eiendommen den er.  

3. Restaureringen av eiendommen skal gjennomføres på en slik måte at bygningens kulturverdig, 

tidsperiode og særpreg ivaretas. I et slikt arbeid bør det søkes dialog både med nasjonal og regional 

kompetanse på fredede bygninger og anlegg.  

4. Kommunestyret ser at Riddergården vil være en sentral profilerings – og representasjonsarena for 

Ringerike kommune, samtidig som anlegget blir et naturlig samlingssted for Ringerikes 

befolkningen.  

5. 5 millioner kroner til investeringer ved Riddergården bes innarbeidet i handlingsprogrammet for 

2018, i tillegg til allerede avsatte midler.  

6. Behov for driftsmidler avklares løpende.  

 

Økonomi 

Det er foreslått avsatt til sammen 6,5 millioner kroner til oppgradering og sprinkling av 

Riddergården i Handlingsprogram for 2018. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ber om at kommunestyret oppnevner en politisk referansegruppe i tråd med tidligere 

vedtak i denne saken. Gruppen gir innspill og forankring til arbeidet, og slik bidrar til at kommunen 

tar vare på og videreutvikler Riddergården. 

 

 

 Ringerike kommune, 21.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Arkivsaksnr.: 17/3014-3   Arkiv: 131 K70  

 

Vannforvaltningsarbeid fram mot 2021  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

144/17 Kommunestyret 05.12.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Handlingsplan for Tyrifjorden vannområde tas til orientering. 

2. Ringerike kommune er vertskommune for en vannområdekoordinator i 50% stilling i 

Tyrifjorden vannområde under forutsetning at alle parter deltar. 

3. Rådmannen gis i oppdrag å utarbeide og godkjenne en samarbeidsavtale mellom 

partene. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Den regionale vannforvaltningsplanen for vannregion Vest- Viken ble endelig godkjent av 

Klima og miljødepartementet 4. juli 2016. I denne ligger det en forpliktelse til aktiv oppfølging 

fra kommunene innenfor deres myndighetsområder. 

 

I den forbindelse er de 8 vannområdene i Buskerud anmodet om å opprette en 

vannkoordinatorstilling i minimum 50% stilling. Det er i dag tilsatt vannkoordinator i 

Hallingdal, Eikeren, Numedalslågen vannområder. 

 

Det er et mål om at alle vannområder skal få på plass en organisering og vannkoordinator i 

minst 50% stilling, med varighet ut planperioden dvs tom 2021. 

 

Det foreslås følgende spleiselag for koordinatorstillingen. 

Fylkeskommunen:24%, Kommunene: 40%, Stat-lokalt:. 12%, Stat-nasjonalt:24% 

 

I budsjettforslaget for 2018 er det avsatt midler til Ringerike kommunes andel av 

vannkoordinatorrollen. 
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Beskrivelse av saken 

 

 

Vannområde Tyrifjorden ble i perioden fra 01.08.2011 til og med 2013 organisert 

med en 40 % prosjektstilling. Prosjektarbeidet besto i å kartlegge vesentlige 

vannforvaltningsspørsmål og utarbeidet en lokal tiltaksanalyse. Den lokale 

tiltaksanalysen har sammen med tiltaksanalyser fra de øvrige vannområdene i Vest 

Viken dannet grunnlag for en regionale planen for vannforvaltning. Den regionale 

planen ble vedtatt av kongen i statsråd 4.7.2016. og vil være retningsgivende for 

kommunenes areal- og vannforvaltning frem til 2021. I tillegg vil rulleringen av 

planen starte opp i 2018. Oppgaver vannområdet må løse i perioden 2016-2021 er, 

blant annet: 
 

· Støtte kommunene med gjennomføring av tiltak 

· Oppfølging og samarbeid med andre sektormyndigheter for å sørge for at tiltak de er 

ansvarlige for blir gjennomført 

· Utarbeidelse av overvåkingsprogram og gjennomføring av overvåking 

· Søke midler fra Fylkesmann, Miljødirektorat og andre.  

· Utarbeide handlingsplaner for vannområdet i neste planfase 

· Rullering av regional forvaltningsplan starter allerede om ett års tid, lokal tiltaksanalyse 

må derfor oppdateres 

· Støtte vannregionmyndigheten i deres arbeid, ved innhenting av data, kontakt med 

kommunene, oppdatering av databaser, rapportering osv.  

· Sørge for at alle data er oppdaterte i vann-databasene Vann-Nett og Vannmiljø, for 

eksempel ved å legge inn overvåkingsdata kommunene sitter på 

 

Erfaringen fra planfasen i vannforvaltningsarbeidet er at et samarbeid mellom kommunene i de 

enkelte vannområdene, med en felles vannområdekoordinator, var en rasjonell måte å løse 

planoppgavene på.  

 

Organisering i vannområder med kommunalt lederskap anbefales da også som 

løsning for det videre vannforvaltningsarbeidet i konklusjonen fra følgeforskning for 

vannforvaltningsarbeidet i regi av NIBR. Miljødirektoratet, som er den administrative driver av 

vannforvaltningsarbeidet for staten, anbefaler også videreføring med vannområder med 

vannområdekoordinatorer. 

 

Politisk styringsgruppe for vannregion Vest-Viken og KS i Oppland, Buskerud, Vestfold og 

Telemark drøftet ulike modeller for organisering av vannforvaltningsarbeidet i felles møte 

l.l.mars 2015. I møtet ble det bl.a. konkluderte med: «Det er en faglig tilrådning av modellen 

«Vannområder med kommunalt lederskap», som vil gi best effekt for plan, prosess, forankring 

og gjennomføring – sett under ett og over tid>. 

 

Buskerud fylkeskommune har ved siden av å være vannregionmyndighet et særlig 

oppfølgíngsansvar overfor vannområdene i eget fylke. Med bakgrunn i erfaringene fra 

planfasen og tilrådingene vedr. videre organisering av vannforvaltningsarbeidet vedtok 

hovedutvalg for regionalutvikling og kultur i Buskerud i sak 78/15: 
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1. Hovedutvalg for regionalutvikling og kultur tilrår at arbeidsoppgaver, organisering og 

finansiering av vannforvaltingsarbeidet blir videreÍørt gjennom vannområder med 

kommunalt lederskap som i prosjektperioden, fram til partene har avtalt en fastere 

organisering. 

2. Hovedutvalget ber utviklingssjefen fremme egen sak om fast organisering av arbeidet, 

så snart som mulig og senest ved oppstart av neste planperiode i 2017. 

 

Hovedutvalg for miljø, innovasjon og næring i Buskerud fylkeskommune fulgte opp dette 

vedtaket i sak 45/17 og fattet 20.6.2017 slikt vedtak: 
 

 

1. Hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring anmoder vannområdene i Buskerud om 

å fortsette organisering med vannområdekoordinatorer i planperioden 2016-2O21. 

 

2. Hovedutvalget anbefaler en bemanning av vannområdekoordinatorer i Buskerud sin del 

av Vest- Viken vannregion tilsvarende minímum 4 årsverk. 

 

3. For å finansiere årsverkene nevnt i pkt. 2 anbefaler hovedutvalget et spleiselag som 

følger: Fylkeskommunen:24%, Kommunene: 40%, Stat-lokalt:. 12%, Stat-

nasjonalt:24% 

 

4. Fylkeskommunal deltakelse i spleiselag i planperioden 2016-2021 skjer under 

forutsetning av at stat og kommuner deltar økonomisk. 

 
Organisering av vannforvaltningsarbeidet i Buskerud i dag 

 

Det er 8 vannområder som kommunene i Buskerud har en vesentlig andel i. Områdene 

BreiangenVest, Numedalslågen og Eikeren deles i stor grad med kommuner i Vestfold, mens 

de andre områdene i det alt vesentlige har sitt areal i kommuner i Buskerud. Noen kommuner i 

Buskerud har også arealer som går inn i nabo-vannregioner, f.eks. de kommunene som har 

areal som drenerer mot Oslofjorden (Ringerike, Hole, Lier, Røyken og Hurum). I de 

vannområdene som omfattes av flere fylker og/eller vannregioner samarbeider disse mht. 

oppfølging av planarbeidet, bevilgninger m.m. Pr. dag er det tilsatt vannområdekoordinatorer i 

følgende vannområder i Buskerud: 
 

Hallingdal vannområde: 50% stilling 

Eikeren vannområde:         50% stilling 

Numedalslågen vannområde 50% stillíng  
 

Organisering av vannforvaltningsarbeidet i Vannområde Tyrifjorden 

 

Arbeidet er i dag organsiert med en kontaktperson i hver kommune. Det er avsatt forholdsvis 

lite ressurser i hver kommune til dette arbeidet. I tillegg er samordningen i mellom kommunene 

i Vannområde Tyrifjorden noe tilfeldig. 
 

Kommunene i Vannområde Tyrifjorden er invitert til å delta i et spleiselag for å koordinere og 

heve dette arbeidet betydelig. Forslaget er at det opprettes en Vannområdekoordinator for 

Vannregion Tyrifjorden. Spleiselaget er mellom BFK, kommunene, Stat-regional og Stat- 

nasjonalt. 
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Det er naturlig at Ringerike som den største kommunen i dette samarbeidet tar på seg å være 

vertskommune for samarbeidet. 

 

Ringerike kommune er med i følgende vannområder i vannregione Vest- Viken. Vannområde 

Tyrifjorden, Valdres. 

  

Og i vannregion Glomma, Vannområde Randsfjorden, Oslo og Indre Oslofjord. 

 

I Vannområde Valdres er det vannområdekoordinator på plass. Ringerike kommunes bidrag til 

dette er 80 000,- årlig. 

 

 

Juridiske forhold  

 

Det inngås forpliktene samarbeidsavtale mellom partene. Samarbeidsavtalen om vannområde 

koordinator er et administrativt samarbeid basert på en ren privatrettslig avtale mellom partene.  

 

 

Økonomiske forhold 

  

I budsjettforslaget for 2018 er det avsatt midler til Ringerike kommunes andel av 

vannområdekoordinatorrollen. 

 

Driftskostnadene for en vannområdekoordinator i 50 % stilling vil i størrelsesorden ligge på 

400 000,-. Kostnadene fordeles på antall innbyggere innenfor vannområdet. Det er vedtatt en 

spleiselagmodell som følger: Fylkeskommunen: 24 %, kommune: 40 %, Stat- lokalt: 12%, 

Stat- nasjonalt: 24 %. 

Med dette som utgangspunkt skal kommunene dekke 160 000,-, Ringerike kommunes andel er 

ca 100 000,- 

Ved at kommunene inngår et forpliktende samarbeid på dette området utløses midler fra BFK, 

regional og nasjonal Stat. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er utarbeidet en vannforvaltningsplan for vannregion Vest- Viken som ble endelig godkjent 

4. juli 2016. Regional vannforvaltningsplan skal legges til grunn for regionale organsers 

virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet jmf. Vannforskriften §29 og 

plan- og bygningsloven § 8-2. i dette ligger det en forpliktelse til aktiv oppfølging fra 

kommunene innenfor deres myndighetsområder. 

 

Det er utarbeidet en Handlingsplan for Tyrifjorden vannområde sommeren 2017. Denne ligger 

vedlagt saken. 

Handlingsplanen har til hensikt å fungere som et operasjonelt arbeidsverktøy for 

sektormyndigheter og kommunene innenfor vannområdet.  

Kommunene skal i fremtiden ha en aktiv rolle i vannforvaltningen. Vann og vassdrag skal 

tilfredsstille miljømålet god økologisk kvalitet innen 2021 (2027 for vassdrag med utsatt frist). 
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Ulike tiltak må derfor igangsettes og følges opp. For at kommunene skal oppfylle sine 

forpliktelser knyttet til dette arbeidet er det vesentlig at det settes av ressurser.  

Ved at kommunen vedtar å stille seg bak at Vannområde Tyrifjorden ansetter en 

vannområdekoordinator tilfaller det statlige og Fylkeskommunale midler som bidrar til å dekke 

60 % av denne utgiftsposten.  

Det vil koste kommunene noe å ansette en prosjektleder, men erfaring viser at uten en som er 

ansvarlig for å dra arbeidet faller det sammen.  

Kommunene i vannområde Tyrifjorden er invitert til å delta i et spleiselag som sikrer at alle 

vannområdene får på plass en organisering og vannområdekoordiantor i minst 50% stilling, 

med varighet ut planperioden for vannforvaltningsplanen, dvs tom 2021.  

 

Det har vært et møte mellom kommunene i Tyrifjorden vannområde og BFK. Konklusjonen fra 

møtet er at alle kommunene ser behovet for en slik stilling og ønsker å få på plass et slikt 

samarbeid. Rådmannen har avsatt midler til et slikt spleiselag i neste års budsjett.  

 

Det er store forventninger og krav til kommunene i vannforvaltningsarbeidret fremover. Dette 

er et viktig arbeid som krever både ressurser og kompetanse. Rådmannen ser helt klart store 

fordeler med at kommunene i vannområde Tyrifjorden samarbeider om å opprette en slik 

stilling.  

 

Rådmannen mener at Ringerike kommune bør være vertskommune for et slikt samarbeid og 

har tatt initiativ til dette ovenfor de andre kommunene og BFK.  Rådmannen ber om fullmakt 

til inngå en samarbeidsavtale med de andre partene om en vannområdekoordinator i 50% 

stilling for vannområde Tyrifjorden. Før opprettelse av denne stillingen forutsettes det at alle 

parter deltar i samarbeidet. De statlige og fylkeskommunale midlene vil kun bli tilgjengelig 

dersom vannområdene velger å tilsette en vannområdekoordinator 

 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gunn Edvardsen 

 

saksbehandler: Hilde Brørby Fivelsdal 
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Arkivsaksnr.: 17/3178-1   Arkiv: F07  

 

Arbeid og aktivitet 2017- Holtenutvalgets innstilling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/17 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 15.08.2017 

28/17 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 16.08.2017 

92/17 Formannskapet 29.08.2017 

145/17 Formannskapet 21.11.2017 

145/17 Kommunestyret 05.12.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Utvalgets forslag i 14 punkter tas til etterretning. 

2. Forslagene utredes og realitetsbehandles i forbindelse med Handlingsplan 2018 – 2021. 

 

 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Det ble i kommunestyrets møte den 24. november 2016 ble vedtatt å sette ned et ad-hoc utvalg 

med følgende mandat: 

«Kommunestyret nedsetter et ad-hoc utvalg (arbeidstreningsutvalg) bestående av 5 politikere 

som innen 01.06.17 skal utrede hvordan Menova og de andre ideelle 

arbeidstreningsbedriftene kan brukes til kommunale oppgaver for å hjelpe 

sosialhjelpsmottakere til kvalifisering og arbeid.  

Utvalget skal også redegjøre for hvordan disse oppgavene er fulgt opp innen de kommunale 

etater i dag og hva som bør kunne overføres arbeidsmarkedsbedriftene.  

Rådmannen tilrettelegger sekretærfunksjonen». 
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Følgende politikere ble oppnevnt: 

 Arnfinn Holten (KrF - leder av utvalget 

 Runar Johansen (H) 

 Iren Rannekleiv (Ap) 

 Axel Sjøberg (SV) 

 Nanna Kristoffersen (Sol) 

 

Beskrivelse av saken 

Utvalget har behandlet problemstillinger i samfunnet som er store og sammensatte. 

Årsaksforholdene er mange, og tilnærmingene kan være vanskelige dersom målsettingen er å få 

gjort noe positivt for de som defineres som vanskeligstilte og blant annet er avhengige av 

supplerende økonomisk sosialhjelp fra kommunen. Fokus på denne gruppen kan oppleves som 

negativt stigmatiserende, og gjøre livet enda vanskeligere for enkelte. 

Det må allikevel være et mål at alle skal være i arbeid, utdanning eller annen aktivitet slik at 

man ikke har behov for supplerende økonomisk sosialhjelp. Utvalget er klare på at arbeidet 

rettet mot grupper av sosialhjelpsmottakere må prioriteres og intensiveres. Dette gjelder i 

første rekke ungdom, flyktninger/innvandrere og barnefamilier med vedvarende lav inntekt. 

Utvalget foreslår følgende tiltak i 14 punkter: 

1. Lavterskeltilbudet «Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere under 30 år» på 

Gamle Follum brannstasjon fortsetter. Det bør vurderes å finne et egnet lokale nærmere 

sentrum, se pkt. 3. Etter en første avklaring på «Brannstasjonen» gjøres det, dersom 

det er hensiktsmessig og bruker og NAV er enige, en avtale mellom bruker og NAV 

om videre avklaring og oppfølging i en arbeidsmarkedsbedrift. I første omgang legges 

det opp til at kommunen gir et samlet tilskudd til hver tiltaksleverandør mot at det 

beskrives hva kommunen ved NAV skal kunne forvente av ytelse pr år fra 

tiltaksleverandøren. Samarbeidsavtale og finansiering om dette bør avklares høsten 

2017. 

2. Noen av sosialhjelpsmottakerne trenger ekstra tiltak før de kan delta i det ordinære 

arbeidstreningsprogrammet, og så gå over i det ordinære arbeidslivet. De trenger 

motivasjon til å stå opp om morgenen, til å forstå «arbeidslivets spilleregler» osv. 

Denne gruppen sosialhjelpsmottakere kan blant annet trenes gjennom arbeidslag som 

gjør kommunale oppgaver. Det er viktig at denne treningen gjør at den enkelte 

opplever seg verdsatt og ivaretatt og opplever tiltaket som positivt. Utvalget foreslår at 

oppfølging av denne type kjøpes av en arbeidsmarkedsbedrift. 

3. De fleste av de unge som trenger hjelp fra NAV, har ikke gjennomført videregående 

skole. Arbeidet med forebygging i ung alder må intensiveres. Kommunen har mange 

ulike tjenester til ungdommen som de kan ha god nytte av. Flere av disse tjenestene må 

yte et samlet og helhetlig tilbud til ungdommen. Utvalget foreslår at Regnbuens 

nåværende lokaler i fremtiden brukes som et «Drop-in-senter» til ungdommen i 

Ringerike. Dette må bli et senter hvor ungdom kan komme uten timeavtale å få 

veiledning der og da. Da må Regnbuens nåværende virksomhet skaffes nye og bedre 

lokaler. 
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4. Staten bør gjennom NAV etablere flere AFT-plasser ved arbeidsmarkedsbedriftene på 

Ringerike, slik at tilbudet blir minst tilsvarende som andre steder i landet. 

5. Mange fremmedspråklige har vansker med å bestå de nødvendige språkprøvene som de 

trenger for å få seg arbeid. Det bes utarbeidet forslag til styrket språkopplæring for 

disse. Det er svært viktig at språkprøvene arrangeres oftere enn nå, slik at det blir 

raskere å gå opp til ny prøve. Kommunen har språkcafè, og dette må fortsette. 

6. Det settes frem forslag om at i den siste delen av introduksjonsprogrammet (siste seks 

til tolv måneder), bør flyktningene gis hjelp gjennom de lokale bedriftene og 

arbeidsmarkedsbedriftene til å forberede seg og søke etter fast arbeid, enten på heltid 

eller som del av introduksjonsprogrammet. Dette bør finansieres gjennom 

integreringstilskuddet. 

7. Tiltaket overfor lavinntektsfamilieprosjektet «Helhetlig oppfølging av 

lavinntektsfamilier» bør fortsette og også utvides etter at forsøksperioden er over. 

Kunnskap fra prosjektet bør brukes i lignende arbeid i kommunen. 

8. Det er stor mangel på arbeidskraft innen enkelte fagutdanninger i distriktet. Kommunen 

bør oppmuntre til at flere unge ser dette som en alternativ utdanning. Det settes av kr 

100.000,- til den årlige yrkesmessen hvert år. 

9. Det bør etableres et godt samarbeid med bedrifter som kan nyttiggjøre seg ufaglært 

arbeidskraft ved at de blant annet gir dem økt kompetanse gjennom det arbeid de settes 

til. Dette bør være mulig nå med den store utbygging som skal skje på Ringerike. Det 

bør samarbeides med næringslivet om det. 

10. Det er svært viktig at alle kommunale aktører i arbeidet med å hjelpe 

sosialhjelpsmottakere har god kontakt med blant annet Karrieresenteret, OPUS, 

videregående skole, Arbeidsinstituttet og andre, og bruker deres tjenester. 

11. Det er stort behov for at fylkeskommunen gjennom OPUS øker sin kapasitet, slik at 

videregående utdanning for flyktninger kan øke kapasiteten. 

12. Kommunen bør vurdere og etablerere et tiltaksfond som det kan hentes midler fra i 

tillegg til de årlige budsjetter, slik at tiltak settes inn når det er behov for det. 

13. Utvalget foreslår at tiltakene utredes for vedtak og finansiering i forbindelse med 

budsjettet 2018. 

14. Det legges opp til at det i tertialrapportene orienteres om hvordan tiltakene for 

sosialhjelpsmottakerne følges opp. I egen politisk sak våren 2018 skal det presenteres 

hvordan tiltakene for sosialhjelpsmottakerne gjennomføres og utvikles. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen legger med dette fram innstillingen fra nedsatt «ad-hoc utvalg» i forhold til 

problemstillingene som oppleves når det gjelder arbeid og utdanning, og de relasjoner dette her 

i forhold til de kommunale tjenestene. Rådmannen merker seg de konstruktive refleksjoner 

innstillingen målbærer og de positive forslag til tiltak som foreslås. Rådmannen ønsker allikevel 
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å utrede nærmere hvorvidt det er ønskelig å kjøpe tjenester fra eksterne aktører og 

arbeidsmarkedsbedrifter som et alternativ til å selv gi disse tjenestene i egen regi. 

Rådmannen er, og har vært spesielt opptatt av det faktum at mange barn opplever å vokse opp 

i vanskelige forhold med store begrensninger på grunn av svak økonomi hos forsørgere. 

Likeens det faktum at mange unge er avhengig av økonomiske ytelser fra NAV, og at mange 

flyktninger fortsatt ikke er selvhjulpne i samfunnet etter at introduksjonsperiodene er over. 

Kommunen har etablert gode tiltak, men de løser ikke hele problemet. 

Dagens samfunn krever kompetanse på alle plan innen arbeidslivet. Dersom man kommer til 

Norge som analfabet, vil nok introduksjonsprogrammene lære flyktningene å kunne 

kommunisere og fungere i samfunnet, - men kvalifisering til dagens arbeidsmarked vil være en 

stor utfordring. 

Utvalget peker videre på problemstillinger der kommunen har et klart ansvar, og som i stor 

grad påvirker forholdene i negativ retning. Dette gjelder spesielt de problemstillinger flere har 

med å fullføre videregående utdanning, takle de psykiske belastninger og utfordringer man i 

dag blir tilt ovenfor, rusproblematikk og avhengighet samt familieutfordringer. 

Problemstillingene debuterer tidlig, og tiltakene må rettes inn både forebyggende og som 

direkte hjelp både ovenfor grupper og enkeltindivid. Staten har et stort ansvar, men den 

kommunale utfordringen vil ofte være mangler i den kommunale tiltakskjede som gjøre det 

vanskelig å optimalisere og nyttiggjøre seg statlige tiltak. 

 

Vedlegg 

 

 Utvalgets innstilling 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen. kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune selger 1 683 m², området BFS3, til Ringerike Boligstiftelse for på kr 

639 540,-.  

 

Ringerike boligstiftelse skal benytte området til småhusbebyggelse. Det resterende området 

beholdes i kommunal regi som fremtidige tomtereserver. Ringerike boligstiftelse må 

opparbeide lekeplass, gang- og sykkelvei, samt utgifter til fradeling av arealet. Drift og 

vedlikeholdsansvaret for lekeplassen blir lagt på Ringerike boligstiftelse da dette ikke er en 

offentlig lekeplass. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Helse og omsorg bestilte etablering av småhus i Slettåkerveien av Ringerike Boligstiftelse. På 

bakgrunn av dette gjennomførte Ringerike Boligstiftelse regulering Lundveien 0605_413 og 

kommunens eiendom utgjør 8722,9 m² av reguleringsplan som er ubebygd. Ringerike 

Boligstiftelsen skal bebygge reguleringsformålet BFS3 (frittliggende småhusbebyggelse) med 

to småhus. BFS3 er på 1683 m², mens reguleringsformålet BKB2 (Bolig/tjensteyting) ikke skal 

bebygges og BLK (lekeplass) må opparbeides før ferdigstillelse.  Det er gjennomført to takster 

for det kommunale området og gjennomsnittet på takstene ligger på kr 380,- pr. m², dvs. en 

salgspris på kr 3 315 000,- ved salg av hele den kommunele eiendommen til Ringerike 

boligstiftelse. 

 

Innledning / bakgrunn 

I h.h.t. detaljregulering for Lundveien, reg.plan 413, har Ringerike boligstiftelse søkt 

byggetillatelse for oppføring av tre småhus på planens BFS3.  Området som er regulert til dette 

formålet ligger på kommunal grunn, gnr. 86, bnr. 47, 69, 555 og 718.   

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike boligstiftelse har etter bestilling fra Helse og omsorg gjennomført regulering for å 

kunne etablere småhus i Slettåkerveien. For å kunne bygge småhusene på eiendommen må 
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Ringerike boligstiftelse kjøpe eiendommen av Ringerike kommune. I reguleringsbestemmelsene 

til reg.plan 413 er det pålagt utbygger en rekke krav for å kunne gjennomføre utbygging. Det 

må opprettelse utbyggingsavtale med kommunen og før boligene får ferdigattest skal 

utenomshus mm være opparbeidet. 

 

Området som er regulert er sentrumsnært og vil kunne være en viktig tomtereserve for 

kommunen i framtiden. Det vil derfor være hensiktsmessig at utbygger kun får kjøpe området 

som skal bebygges og at de tar driftsansvaret for lekeplass, da dette må ses i sammenheng med 

etablering av småhusene.  

 

Reulgeringsplan består av 13 forskjellige tomter hvor kommunen eier 8 av disse. Salg av 

eiendommen vil medføre endring av grenser som blir berørt av salget. Denne kostnaden dekkes 

av utbygger.   

 

Økonomiske forhold 

Det er utarbeidet to takster på eiendommen og gir en gjennomsnittelig tomteverdi på kr 380,- 

pr m² som gir en salgspris for hele området på kr 3 315 000,-. Salg av BFS3, 1 683 m², vil gi 

en salgspis på kr 639 540,-. 

 

Alternative løsninger 

Alterntiv 1. Selger kun området BFS3 og BKB2. Lekeplass (BLK) beholdes i kommunal regi 

som fremtidig tomtereserver. Ringerike boligstifelse må opparbeide lekeplass, gang- og 

sykkelvei. Dette vil kunne gi en salgspris ca. kr 846 716,-. Driftansvaret for lekeplassen blir 

lagt på Ringerike boligstiftelse da dette ikke er en offentlig lekeplass. 

 

Alternativ 2. Selger 8 722,9 m² i reguleringsplan Lundveien 413 til Ringerike boligstiftelse iht. 

gjennomsnittelig takst. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Kommunen har relativt få sentrale tomter igjen i sentrum av Hønefoss og det er et veldig stort 

område som nå blir vurdert solgt til Ringerike boligstiftelse. På lengere sikt kan det være 

stategisk vikig å ha en del tomtereserver for å kunne tilrettelegge for fremtidig behov. Det bør 

derfor vektlegges nøye om hele området selges da dette er et meget stort område som 

kommunen seinere kan benytte til andre formål. Det kan derfor være prinsippielt viktig å vudre 

om kun området som skal bebygges skal selges eller om kommunen skal selge hele området 

som kommunen eier som er blitt regulert av Ringerike boligstifelse skal selges eller ikke.  

 

Rådmannens vurdering 

Selger 1 683 m², området BFS3, som Ringerike boligstiftelse skal benytte til 

småhusbebyggelse. Dette vil kunne gi en salgspris på kr 639 540,-. Det resterende området 

beholdes i kommunal regi som fremtidige tomtereserver. Ringerike boligstiftelse må 

opparbeide lekeplass, gang- og sykkelvei, samt utgifter til fradeling av arealet. Driftansvaret for 

lekeplassen blir lagt på Ringerike boligstiftelse da dette ikke er en offentlig lekeplass. 
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Vedlegg: 

Reguleringsplan 

Bestemmelser til reguleringsplan 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

kommunalsjef: Gunn Edvardsen 

enhetsleder: Cornelis Cliteur 

saksbehandler: Per Christian Frøislie 
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Forslag til vedtak: 

 

1. Evalueringen tas til orientering 

2. Boligsosial handlingsplan erstattes med revidert Handlingsplan for Husbankens by og 

tettstedsprogram for 2018-2020 i tråd med Husbankens nye satsing. 

3. Status for Boligtjenesten inkludert nye måltall for videre strategi og satsing legges frem 

til politisk behandling våren 2018.  

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

I det følgende vil boligsosial handlingsplan 2015-2022 evalueres. I denne planperioden har 

Husbanken endret sin strategi på området. Strategiendringen førte til at Husbanken ventet på 

nytt program før de intensiverte innsats i det nye programmet. Ringerike kommune kom inn i 

siste fase av avsluttet program, og ble derfor automatisk overført til det nye 

satsingsprogrammet. Denne mellomfasen muliggjorde etableringen av kommunens nye 

Boligtjeneste. Samlokaliseringen og nye lokaler var på plass høsten 2017. Evaluering av den 

nye Boligtjenesten vil derfor ikke være en del av denne saken. 

 

Beskrivelse av saken 

Oktober 2014 vedtok kommunestyret Ringerike kommunes boligsosiale handlingsplan 2015-

2022. Handlingsplan hadde fem hovedstrategier:  

1. Øke gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger 

2. Husleie (kostnadsdekkende). 

3. Fra leie til eie. 

4. Oppfølging i bolig – med spesiell vekt på boevne. 

5. Samarbeid med frivillige.   
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Ringerike kommune inngikk avtale om å delta i Husbankens program BASIS (Boligsosialt 

Arbeid – Satsing I Sør). Programmet hadde til hensikt å: 

 øke forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 

 øke boligsosial aktivitet i kommunene 

 øke boligsosial kompetanse i kommunene. 

Innsatsen skulle rettes mot innbyggere som faller utenfor det ordinære boligmarkedet og som 

er avhengig av bistand for å kunne ha en tilfredsstillende bosituasjon. En prioritert målgruppe 

var ungdom. 

I forbindelse med samarbeidet med Husbanken ble det i 2015 gjennomført en foranalyse hvor 

det kom frem at kommunen på dette tidspunktet hadde en fragmentert, lite koordinert og til 

dels manglende ledelse av det boligsosiale arbeidet. Foranalysen kom med en rekke 

anbefalinger som bl.a. økt strategisk og effektiv bruk av Husbankens virkemidler, en mer 

effektiv forvaltning av den kommunalt disponerte boligmassen, en mer målrettet og planmessig 

oppfølging av leietakere med behov for oppfølging i bolig, et tettere samarbeid med frivillig 

sektor og opprettelse av en stilling med ansvar og myndighet for kommunens boligsosiale 

arbeid. 

Implementeringsarbeidet for den boligsosiale handlingsplanen og Husbankens program ble 

prosjektorganisert med midler til prosjektleder fra Husbanken og med føringer som beskrevet 

ovenfor. Prosjektgruppen var sektorovergripende sammensatt og underlagt kommunalsjef for 

Helse og omsorg. Prosjektet hadde fire hovedområder hvorav tre av områdene ble til tre 

delprosjekter.   

Delprosjekt «Fra leie til eie» ble ledet av avdelingsleder ved NAV, delprosjekt «Mestre å bo 

trygt og godt» ble ledet av avdelingsleder for psykisk helse og rus og delprosjektet 

«Subsidiering av leietaker og ikke bolig» ble ledet av avdelingsleder for Eiendomsforvaltning. 

Hovedprosjektet «Organisering og ledelse av det boligsosiale arbeidet» ble ledet av 

prosjektleder i kommunalsjefens stab. Hovedprosjektet la til rette for det tverrsektorielle 

samarbeidet og drøftingene mellom alle delprosjektene. 

Fra leie til eie 

Delprosjektet ble lagt til NAV og pågikk fra oktober 2015 til mars 2016. Det ble rettet 

henvendelse til 23 leietakere i den kommunalt disponerte boligmassen med råd og veiledning 

om kjøp av bolig.  Det var satt av 0,5 stilling til arbeidet i perioden. I dag har 6 av de 7 som ble 

innvilget startlån kjøpt sin egen bolig. Én person valgte å kjøpe den boligen som vedkommende 

på det tidspunktet leide.  

Erfaringene fra delprosjektet viste at det krevde mye tid og modning i prosessen med å vurdere 

og evt. kjøpe bolig. Mange hadde behov for oppfølging både før, under og etter 

kjøpsprosessen I etterkant ser vi at ved å selge ut de billigste og små boenhetene, ble nye 

boliganskaffelser forholdsvis dyre for kommunen å leie ut pga. innføring av gjengs husleie. 

Derfor ble salg av de minste boenhetene stoppet. Arbeidet med leie til eie videreføres i den nye 

Boligtjenesten og retter seg mot nyanskaffede borettslagsleiligheter. 

 

Mestre å bo trygt og godt 

Delprosjektet ble lagt til avdelingen for psykisk helse og rus. Mandatet til delprosjektet var 

bl.a. å etablere felles forståelse for praksis og prosedyrer, for deretter å gjennomføre i praksis. 

Arbeidet viste et tydelig behov for en tjeneste som ikke var etter bestiller-utfører-modellen. Det 
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var behov for å kunne jobbe mer fleksibelt med utgangspunkt i tjenestemottakers vekslende 

behov, og raskt kunne mobilisere og motvirke uheldig utvikling til beste for både beboer og 

bolig. Delprosjektet så for seg en forsterket innsats, lik integrering av flyktninger i selve 

etableringsfasen ved nye boforhold, for deretter å knytte brukere med behov for ytterligere 

bistand opp mot øvrige helse- og omsorgstjenester. Konklusjonen ble en overføring av 

ressurser fra psykisk helse og rus til en ny boligtjeneste. 

Subsidiering av leietaker og ikke bolig 

Delprosjektet ble lagt til Teknisk forvaltning. Det ble lagt ned mye arbeid på bl.a. kartlegging 

og vurderinger i forhold til nivå og prinsipper for husleie. Konklusjonen ble at kommunen 

skulle legge seg på gjengs husleie. Dette er behandlet i egen politisk sak og omtales ikke 

ytterligere her.  

Status på innføring av gjengs husleie og videre strategi vil politisk behandles første halvår 

2018. 

Organisering og ledelse av det boligsosiale arbeidet 

Hovedprosjektet hadde som mandat å sørge for et helhetlig og godt koordinert boligsosialt 

arbeid. Med føringer fra den boligsosiale handlingsplanen og foranalysen fra 2015 ble 

hovedfokus å etablere felles tverrsektoriell forståelse for muligheter og utfordringer knyttet til 

det boligsosiale arbeidet. I tillegg arbeidet prosjektleder mye med strukturering, 

systematisering og operativ drift.  

Hovedprosjektet valgte etter hvert å anbefale etablering av en egen enhet for å ivareta helheten 

for dette arbeidet. Det ble videre anbefalt at den burde være tverrsektoriellt sammensatt og 

jobbe med det totale boligsosiale arbeidet. 

Boligtjenesten ble etablert som egen enhet 1/1-17 med egen enhetsleder. Boligtjenesten er 

ansvarlig for realisering av ambisjonene i Boligsosial handlingsplan og Husbankens 

kommuneprogram. Enheten har fått ressurser og oppgaver fra NAV, Psykisk helse og rus, 

Flyktningetjenesten, Teknisk Forvaltning og Teknisk Drift. Det er kun tilført midler til 

enhetslederstillingen. Ellers er det ikke opprettet nye årsverk, kun flyttet årsverk mellom egne 

enheter og overført fra andre sektorer.   

Hovedaktivitetene til enheten er å være kommunens «nav» for boligsosiale aktiviteter, både på 

strategisk og operativt nivå. Dette innebærer å bistå personer, som av ulike årsaker ikke har et 

trygt og stabilt boforhold med fremskaffelse av og etablering i bolig. Videre skal det sørges for 

en innbyggerorientert, helhetlig og koordinert tilnærming til boligsosiale utfordringer i 

kommunen. Dette skal blant annet skje gjennom kunnskap om innbyggernes behov og 

ressurser, tett samarbeid med øvrige enheter, god utnyttelse og forvaltning av den kommunalt 

disponerte boligmassen, formidling mot det private utleiemarkedet, riktig bistand ved 

etablering i bolig samt økt kunnskap om og bruk av Husbankens økonomiske virkemidler.  

Enheten ble besluttet organisert i sektoren Helse og omsorg med rapporteringsansvar til 

kommunalsjef. 
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Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune inngikk i juni 2016 en ny programavtale om deltakelse i Husbankens by og 

tettstedsprogram. Programmet er en operasjonalisering av strategien «Bolig for velferd» -  

nasjonal strategi for boligsosialt arbeid 2014-2020. Dette programmet erstatter BASIS. Det 

nye programmet har fastsatt følgende nasjonale mål: 

1. Alle skal ha et godt sted å bo 

2. Alle med behov for tjenester skal få hjelp til å mestre boforholdet 

3. Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv 

Husbankens by- og tettstedsprogram gir føringer på at bl.a. barnefamilier med lav inntekt er en 

prioritert gruppe.  Boligtjenesten velger å se dette i sammenheng med pilotprosjektet i NAV, 

med fokus på helhetlig oppfølging av lavinntekts barnefamilier. Boligtjenesten ønsker, som del 

av en tverrfaglig gruppe, og benytte handlingsrommet for startlån og tilskudd til etablering. 

Dette vil styrke barnefamilier med lav inntekt sin mulighet for å kjøpe bolig i godt egnede 

bomiljøer. 

Med utgangspunkt i programavtalen med Husbanken og de nasjonale målsettingene, ble det 

inngått en samarbeidsavtale med husbanken.. Arbeidet med å etablere en mer tydelig 

boligsosial struktur på tvers av sektorer og enheter, vil videreføres. Det vil tydeliggjøres ansvar 

og forventninger i kommunen som helhet og i den enkelte enhet, for den nye planperioden 

2018-2020. Denne vil komme som ny politisk sak første halvdel av 2018. Rådmannen vil også 

legge frem mer konkrete måltall for å følge opp videre utvikling og strategi. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 Ringerike kommune, 16.10.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Stine Lien/Kristin Akre-Hansen 
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148/17 Kommunestyret 05.12.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunal heimevernsnemnd i Ringerike kommune nedlegges. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Forsvarsdepartementet viser til Stortingets behandling av Innst. 375 L (2015-2016) til Prop. 

102 L (2015-2016) Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret, forsvarsloven.  

Loven er nå sanksjonert og forskriftene er fastsatt ved Kgl. res., datert 16. juni 2017. Lov og 

forskrift trer i kraft 1. juli 2017, noe som innebærer at samtlige kommunale heimevernsnemder 

legges ned. Nemdene vil bli erstattet med heimevernsnemder på distriktsnivå. Kommunene vil 

gis mulighet til å stille med representanter i nemdene jf. forskrift om råd, utvalg og nemnder i 

Heimevernet § 2.  

Forsvarsdepartementet ber kommunene formelt å avvikle de kommunale heimevernsnemdene 

fra 1. juli 2017. Slik melding ble mottatt i kommunen 3/9-2017. 

 

Rådmannens vurdering 

Heimevernsnemnda i Ringerike kommune består av: 

 

 Viera Rozmara-Frydenlund (H) leder  vierafry@start.no 

 Viggo Elstad (FrP) velstad@yahoo.no 

 

Varamedlemmer: 

 Rolf Vegger Aarflot (V) Rolf.wegger.aarflot@ringerike.kommune.no 

 Tor Bøhn (FrP) torbohn@aolnorge.no 

 

I tråd med skriv fra forsvarsdepartementet (se beskrivelse av saken) anbefaler rådmannen at 

den kommunale heimevernsnemnd nedlegges. 

De kommunalt oppnevnte medlemmer og varamedlemmer har fått kopi av dette saksframlegg. 
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Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.10.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Sør-Øst 110-nødalarmsentral. Valg av organisasjonsform, - høring  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

148/17 Formannskapet 21.11.2017 

149/17 Kommunestyret 05.12.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune er av den oppfatning at «Sør-Øst 110» bør organiseres som et 

interkommunalt selskap (IKS). 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Tønsberg kommune er pålagt å etablere en nye 110 nødalarmsentral for region Sør-Øst. Alle 

kommunene i regionen er pliktige til å knytte seg til sentralen og gjennom avtale delta i 

finansering av drift og etablering. (jf Brannloven § 16). Dagens Vestviken 110 i Drammen og 

110 Telemark i Skien vil opphøre. Vestviken 110 har besluttet å overføre alle oppgaver og 

tjenester til den nye sentralen i Tønsberg. 110 Telemark vil kun overføre de lovpålagte 

oppgavene. 

Etter dette vil «110 Sør-Øst» forestå mottak av brann- og nødmeldinger samt lovpålagte 

automatiske brannalarmer som etter loven skal utføres ved 110 – nødalarmsentralen, herunder 

alle de oppgaver som følger av dette, som utkalling av brannvesen, oppfølging, loggføring osv. 

Sør-Øst 110 skal utføre dette for kommunene i Buskerud, Telemark og Vestfold pluss 

Jevnaker kommune i Oppland.  

Videre vil Sør-Øst 110 kunne tilby tilleggstjenester for de kommuner ev. andre som ønsker 

dette. Styringsgruppa har besluttet at følgende tjenester kan utføres av Sør-Øst 110:  

 Automatiske brannalarmer (ABA)  

 Heisalarmer  

 Teknisk alarmer/Sikkerhetsalarmer  

 Røykvarsler fra trygghetsalarmer  

 Automatiske brannalarmer (ABA) fra vaktselskap med og uten avtale  

 Mottak av brannmeldinger fra flyklubber, koordinering hendelse skogbrann  

 Mottak sikringsradio  

 Varsling av kriseledelse  

 Utvarsling av skogbranntropper og lederstøtte  
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Ved etablering av Sør-Øst 110 vil kommunene i de tre fylkene (pluss Jevnaker kommune) 

fortsatt kunne få utført sine tilleggstjenester som før, enten ved Sør-Øst 110 eller ved alarm-

/responssentralen i Skien (tidligere 110 Telemark). 

 
Rådmannens vurdering 

Etablering av en ny sentral vil medføre kostnader til utstyr og infrastruktur i ny 

operasjonssentral. DSB vil dekke det aller meste av kostnadene til dette, men noe faller også 

på Sør-Øst 110 ettersom DSB kun dekker kostnader relatert til de lovpålagte oppgavene. Det 

er så langt anslått at den kommunale andelen av etableringskostnader til utstyr, 

overgangsordninger og prosjektomkostninger kan bli ca. 2,5 mill kr. og forskutteres av 

Tønsberg kommune inntil ny eier er klar.  

Det er for tidlig å kunne si noe nærmere om driftskostnadene. Prosjektgruppa og 

arbeidsgruppene arbeider nå med kartlegging av bemanningsbehov og andre kostander. 

Styringsgruppa har også bestilt en risiko- og sårbarhetsanalyse når det gjelder 

bemanningsbehovet og turnusordning. Inntekter fra tilleggstjenester vil kunne redusere det 

beløpet hver kommune må bidra med til driften av 110-sentralen.  

Det er 52 kommuner som deltar i dette samarbeidet. Styringsgruppa har anbefalt at 

kommunenes bidrag kun fordeles etter innbyggertall. Rådmannen regner med å ha en bedre 

oversikt over de økonomiske konsekvensene i februar 2018, og vil komme tilbake til 

kommunestyre med egen sak i mars 2018.  

Sentralt ifm etableringen av en nye 110-sentral i Tønsberg, står spørsmålet om hvilken 

organisasjonsform/eierform den nye sentralen skal ha. På oppdrag fra Tønsberg kommune har 

KS Konsulent AS utredet flere alternativ og kommet med en anbefaling. Utredningen ble 

presentert på kommunemøtet om dette temaet i Tønsberg 15.6.2016. Utredningen fra KS 

Konsulent AS følger som vedlegg til denne sak.  

Styringsgruppa for Sør-Øst 110 har behandlet utredningen og konkludert med at de tre mest 

aktuelle organisasjonsformene er:  

1. Nytt interkommunalt selskap (IKS)  

2. Videreføring og endring av dagens Vestviken 110 IKS (flere deltakere, nytt navn osv) 

3. Nytt aksjeselskap (AS)  

 

Ringerike kommune er invitert til å uttale seg om organisasjonsform innen 20. desember 2017. 

Dagens to alarmesentraler er organisert som IKS (InterKommunalt Selskap) og som 

«Interkommunalt samarbeid» etter § 27. KS Konsulent anbefaler at den nye «Sør-Øst 110» 

organiseres som et IKS, noe som godt ivaretar behovet for kommunal eierstyring, er godt 

egnet for foretningsmessig drift og framstår som eget rettssubjekt. Rådmannen anbefaler at 

Ringerike kommune slutter seg til denne vurdering. 
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Vedlegg 

 Utredning av organisasjonsform for ny 110 nødalarmsentral Sør-Øst 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.10.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 17/4413-1   Arkiv: Q34  

 

Etablering av nye ladepunkter for ladbar motorvogn  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

149/17 Formannskapet 21.11.2017 

150/17 Kommunestyret 05.12.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det etableres ladepunkter for ladbar motorvogn i henhold til parkeringsforskriften, 

med minimum 10 % andel av totalt antall p-plasser.  

 

2. Det innføres betaling for strømforbruket ved lading etter markedspris. 

 

3. Det inngås avtale med en leverandør om utbygging, drift og vedlikehold av 

ladepunktene.  

 

4. Etablering av nye ladepunkter for ladbar motorvogn. Det etableres hurtig 

ladepunkter for ladbar motorvogn i henhold til parkeringsforskriften, med minimum 

10% andel av totalt antall p-plasser 

Rådmannen vender tilbake i egen sak vedrørende kostnadene ved etablering av 

hurtigladestasjoner. 

 

 

 

 

  

Sammendrag 

I henhold til ny sentral parkeringsforskrift er kommunen forpliktet til å tilby minimum 6 % 

ladeplasser av totale antall kommunale parkeringsplasser. Minimumskravet på 6 % utgjør en 

kostnad i størrelsesorden kr 4,0 – 4,5 millioner.  

 

Alternativ kostnadsberegning ved å etablere 10 % ladepunkter istedenfor minimumet på 6 % 

blir i størrelsesorden ca. 5,0 millioner kroner. Se skjema lenger ned i dokumentet. 

 

Ladepunktene skal ha betalingsløsning. I dag er det gratis å lade og rådmannen mener det er 

nødvendig at ladepunktene forberedes for betalingsløsninger da kommunen i fremtiden ikke 

kan eller bør gi gratis strøm til lading. 
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Rådmannen vuderer at kommunen har behov for bistand med prosjektering, bygging, samt 

videre drift og vedlikehold av ladepunkter på kommunale p-plasser. Etablering av evt. ladepkt. 

kan komme på plass i løpet av 2018.  

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Jfr. Forskrift § 35 i Parkeringsforskriften, er kommunen forpliktet til å tilby ladeplass på 

minimum 6 % av totale antall plasser. 

 

På parkeringsområdet skal det tilbys lademulighet for ladbar motorvogn på et tilstrekkelig 

antall parkeringsplasser, det vil si at det i alminnelighet til enhver tid er en ledig plass med 

lademulighet. Virksomheten har likevel ikke plikt til å tilby lademulighet på mer enn seks 

prosent av det totale antallet plasser. 

Statens vegvesen kan gjøre unntak fra kravet i første ledd dersom investerings- eller 

driftskostnadene blir urimelig høye. 

Trer i kraft 1 jan 2018. 

 

Det finnes pr. i dag 6 ladepunkter på Ringerike kommunes parkeringsområder. Disse 

ladepunktene er bygget og driftes av Ringeriks-Kraft. Ringeriks-Kraft oppgir at disse nå krever 

mye vedlikehold og er modne for utskifting.  

Kommunens totale antall parkeringsplasser er pr i dag ca. 480 stk., hvorav 6 % utgjør 30 stk. 

Dette resulterer i et behov for å etablere 30 stk. nye ladepunkter da vi forutsetter at de 

ladepunktene som finnes i dag også skiftes ut.  

 

Alternativ til et minimum er å etablere ladepunkter til f.eks. 10 %, noe som utgjør 48 stk. 

 

Det anes som fordelaktig å etablere de nye ladepunktene på kommunens «større» p-plasser. 

Dette for å få «stordriftsfordeler» pr. målerskap. Ladepunkter ved gateparkering anses som lite 

aktuelt.  
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Tidligere behandlinger og vedtak 

Formannskapet behandlet 24.01.2017 sak ang. ny parkeringsforskrift, saks nr. 16/4210.  

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 

framtidig innføring av betaling for ladestrøm.  

 

Økonomiske forhold 

Erfaringstall på etablering av vanlige ladepunkter er ca. kr 35.000,- for ladepunkter med lav 

effekt (inntil 7,2 kW), forutsatt mulighet for tilkobling til et eksisterende målepunkt. Prisen for 

hurtigladere (50 kW) er betydelig høyere da det normalt må utbedringer på infrastrukturen (ny 

trafo, nytt ledningsnett etc.). På hvert parkingsområde hvor det skal stå ladepunkter må det 

også settes opp et målerskap for registrering av strømforbruk. Kostand pr. skap er ca. kr 

60.000,-. I tillegg kan det komme uforutsette kostander anslått til kr 500.000,-, samt kostander 

til strømtilførsel (graving og kabel) anslått til kr 1.500.000,-. Erfaringstall for etablering av 

hurtigladere er i størrelsesorden kr 390.000,- til 550.000,- for selve ladepunktet. Kostnader til 

nødvendig ny infrastruktur kommer i tillegg. Utbygging med hurtigladestasjoner er derfor ikke 

aktuelt i denne omgang.  

 

Forvaltningsavdelingen har ikke spesialkompetanse på fagfeltet ladestasjoner, og det er derfor 

behov for å engasjere konsulent/prosjektleder for å få dette gjennomført. Anslått kostand til 

dette er ca. kr 700.000,-. Totalkostnad for prosjektet ved å bygge ladepunkter til 10 % 

ladepunkter blir ca. kr 5 millioner kroner. 

 

Alternativ kostnadsberegning er ved å etablere 6 % ladepunkter, minimumskravet, istedenfor 

10 %. Totalkostnad for prosjektet blir da i størrelsesorden ca. kr. 4,0 – 4,5 millioner kroner. 
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Nye ladepunkter skal ha betalingsløsning for betaling, da kommunen i fremtiden ikke kan gi 

gratis strøm til lading. 

 

Investeringsmidler ligger ikke inne i rådmannens forslag til handlingsprogram 2018 – 2021.  

 
 

Alternativt forslag til vedtak: 

 

1. Det etableres ladepunkter for ladbar motorvogn i henhold til parkeringsforskriften, med 

minimum 6% andel av totalt antall p-plasser.  

2. Det innføres betaling for strømforbruket ved lading etter markedspris. 

3. Det inngås avtale med en leverandør om utbygging, drift og vedlikehold av 

ladepunktene.  

 

Rådmannens vurdering 

Kommunen er forpliktet til minimum å etablere 6 % ladepunkter i henhold til gjeldende 

Parkeringsforskrift (§ 35). Rådmannen anbefaler derfor å beslutte utbygging av ladepunkter for 

ladbar motorvogn i henhold til Parkeringsforskriften (§ 35) og samtidig bygge ut for 10 % 

dekning for å vise at Hønefoss er en by som satser på miljøet.  

 

Det innføres betaling for strømforbruket ved lading etter markedspris. 

Det inngås avtale med en leverandør om utbygging, drift og vedlikehold av ladepunktene. 

Finasiering kommer rådmannen tilbake til i forbindelse med behandlingen av 1. tertial 2018. 
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Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.10.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Cornelis Cliteur 

 

saksbehandler: Morten Fagerås 
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Arkivsaksnr.: 17/4458-1   Arkiv: 210  

 

Månedsrapportering september 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

138/17 Formannskapet 21.11.2017 

151/17 Kommunestyret 05.12.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Månedsrapport september 2017 tas til orientering 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Rådmannen leverer månedsrapport med økonomisk årsprognose 9 ganger i løpet av året. 2 av 

disse er tertialrapporter som skal innehold noe mer utfyllende informasjon om situasjonen 

innenfor drift og investering. 

 

Sammendrag 

Årsprognosen indikerer at Ringerike kommune vil oppnå et regnskapsresultat i 2017 som viser 

et merforbruk på 9,3 mill kroner, i forhold til budsjett.  

Prognosene har forbedret seg med 2,1 mill kroner fra forrige månedes øknomirapportering.  

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

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

SAMLET RESULTAT -241 744 -203 306 -56 508 146 798 9 284 0 -9 284 -11 389

Folkevalgte og revisjon 5 594 6 825 7 453 628 9 792 9 917 125 1 % 125

Administrasjon og fellestjenster 78 787 78 383 76 516 -1 867 99 923 96 316 -3 607 -4 % -3 591

Barnehage 129 011 134 280 136 926 2 646 183 921 185 393 1 472 1 % 118

Grunnskole 194 637 213 048 206 575 -6 473 287 478 285 178 -2 300 -1 % -2 565

Spesielle tiltak barn og unge 95 455 111 281 117 874 6 593 160 024 161 499 1 475 1 % 2 200

Kulturtjenesten 14 081 18 524 20 748 2 224 27 318 27 308 -10 0 % -10

Helse og omsorg 459 557 462 577 431 489 -31 088 615 620 592 546 -23 074 -4 % -22 584

Samfunn 68 481 54 329 54 860 531 111 694 107 210 -4 485 -4 % -8 452

Avsetninger, overføringer -73 464 -80 304 -5 910 74 394 -5 395 -6 695 -1 300 19 % -1 300

Skatt og rammetilskudd -1 239 870 -1 251 768 -1 176 694 75 074 -1 594 445 -1 574 945 19 500 -1 % 19 500

Finans 25 988 49 519 73 655 24 136 113 354 116 274 2 920 3 % 5 170  
 

 

Etter justeringer i forbindelse med 1. tertialrapport er det budsjettert med et «overskudd» i år 

på 33,8 mill kroner (avsetning til disposisjonsfond).  
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Dersom regnskapsresultatet blir slik årsprognosen nå indikerer, vil årets «overskudd» bli 

redusert til ca. 24,5 mill kroner.  

 

Sykefraværet for Ringerike kommune var totalt 4,2% i august 2017. Det er 1,2 prosentpoeng 

lavere enn august 2016.  

 

Pr september 2017 har vi 2260 ansatte fordelt på 1782 årsverk. Det er hhv. 23,8 og 50 flere 

enn september i fjor. Andelen deltidsansatte og personer på variabel lønn, er økt noe. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Vi styrer fortsatt mot et positivt regnskapsresultat ved årets slutt, og månedens prognose er 

forbedret med 2,1 mill kroner. Det beregnes en økning i finansutgiftene, men samtidig har flere 

tjenesteområder kommet nærmere en budsjettbalanse. 

Sykefraværet synker fortsatt og fraværet i august er lavere enn samme tid i fjor. 

 

 

 

Vedlegg 

Månedsrapport september 2017 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 
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Gebyr analyse - orienteringssak vann og avløp 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

150/17 Formannskapet 21.11.2017 

152/17 Kommunestyret 05.12.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken tas til orientering 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Formannskapet i Ringerike kommune ønsker svar på konsekvensene for forbruksgebyret 

(årsgebyr) for vann og avløp i årene 2017 til 2020 dersom tilknytningsgebyret økes. 

Formannskapet ønsker å få belyst tre ulike scenarier; dobling, tredobling og firedobling av 

tilknytningsgebyret. 

 

I tillegg ønskes det en gebyranalyse som viser gebyrutviklingen for gebyrområdene vann og 

avløp med og uten Hole kommune. En analyse som redegjør for befolkningsvekstens 

innvirkning på utviklingen av gebyrsatsene i kommunen i årene 2017-2036. 

 

Vedlagt saken ligger to rapporter utarbeidet av EnviDan Momentum som svar på denne 

bestillingen. 

 

Investeringer 

Det er vedtatt betydelige investeringer innenfor vann og avløp de nærmeste årene. Bakgrunnen 

er at dagens kapasitet er nådd. Etter 2020 er det ikke lagt inn store investeringer innenfor VAR 

område. 

 

Med de investeringene som nå blir gjennomført er rådmannens vurdering at vi har nok 

kapasitet innenfor avløp i mange år fremover. Renseanlegget vil ha en kapasitet på 48 000pe 

når det er ferdig. Med Hole har vi nok kapasitet til 42 000pe. Dette er med det antall 

innbyggere Hole har i dag. 

 

De største investeringene er nytt vannverk og utvidelsen av Monserud renseanlegg. 

 



  Sak 152/17 

 

 Side 76 av 88   

 

 

Ringerike vannverk 

Budsjett på 120 mill kr. Byggestart i juni 2016. Ferdigstilles i desember 2017. Da vil det være 

en periode med prøvedrift frem til mars 2018. 

Dagens kapasitet er på ca 23000pe. Nytt anlegg vil være på 60 000pe. 

Dagens produksjon er på 100 l/s. Nytt anlegg ved full drift vil ha en produksjon på 225 l/s 

Nytt høydebasseng på 3000m3 er en del av prosjektet. 

 

Monserud renseanlegg 

Budsjett på 350 mill.  

Byggestart november 2016. Planlagt ferdigstillelse januar 2019. Det vil være prøvedrift fra 

februar 2019- august 2019.  

Dagens kapasitet er nådd på 24 000pe. Maks kapasitet på nytt anlegg er 36 000pe. Total 

kapasitet fullt utbygd er 60 000pe 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune har engasjert EnviDan Momentum til analysearbeidet. Det er i saken 

vurdert økning av tilknytningsgebyret. I tillegg er det gjort en analyse av gebyrutviklingen på 

vann og avløp, med og uten Hole på avløp. 

 

Tilknytningsgebyret 

Analysen viser at en økning av tilknytningsgebyret vil til en viss grad dempe den forestående 

økningen av vann og avløpsgebyrene. Med dagens tilknytningsgebyr er det antatt at samlet 

forbruksgebyr for vann og avløp må øke med 37,5 % fra 2015 til 2020 for å fullt ut dekke 

kostnadene. Dersom tilknytningsgebyret firedobles så vil samlet forbruksgebyr for vann og 

avløp måtte øke med 30,8 % for å dekke kostnadene, sammenlignet med 2015.  

Relativt sett utgjør inntekter fra tilknytningsgebyr en liten andel av de totale gebyrinntektene. 

Inntekter fra nye tilknytninger vil utgjøre ca. 2,2 % av de totale gebyrinntektene i perioden 

2015 til 2020 med dagens tilknytningsgebyr. Inntekter fra nye tilknytninger vil utgjøre ca. 5,9 

% av de totale gebyrinntektene i perioden 2015 til 2020 med en firebobling av dagens 

tilknytningsgebyr. 

 

Totalt sett øker kostnadene som må dekkes inn over gebyrene med 38,3 % fra 2015 til 2020 

uavhengig av hvor stor andel som finansieres gjennom nye tilknytninger. 

Dersom antall tilknytninger blir større enn hva som er forutsatt i denne analysen så vil effekten 

på forbruksgebyret også bli større. 

Det er normalt å anbefale at tilknytningsgebyret settes relativt lavt. Dette kan begrunnes i at 

kommunen ikke har særskilte kostnader som oppstår som følge av en ny tilknytning og at et 

høyt gebyr vanskeliggjør budsjetteringen av årsgebyret, og herunder bruk av/avsetning til 

selvkostfond, siden det er vanskelig å forutse hvor mange tilknytninger det blir de neste årene. 
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Utviklingen av avløpsgebyrene i Ringerike kommune med og uten Hole kommunes 

tilkobling mot Monserud renseanlegg  
 
 

 
 

Hole kommunes selvkostpris er høyere enn økningen i driftskostnader ved Monserud for 

samtlige år i analysen. Dette medfører at gebyrene vil være lavere i Ringerike kommune med 

Hole tilkoblet Monserud renseanlegg. Differansen mellom scenario 1 og scenario 2 er størst i 

år 2022. I årene 2023-2036 vil Holes belastning på renseanlegget som andel av total belastning 

reduseres som følge av 

befolkningsveksten i Ringerike. Dette vil gjøre at differansen mellom scenario 1 og scenario 2 

avtar med årene.  

Det er her verdt å legge merke til at gebyrene stiger frem mot 2020 og avtar deretter frem mot 

2036. Denne utviklingen kommer av økt befolkningsvekst og ingen planlagte investeringer 

etter 2020 

 

Utviklingen for en gjennomsnittshusholdning med et årsforbruk på 160m3 i årene 2017-

2036  

 

 

 
 

Årsgebyret for vann i Ringerike kommune vil øke frem mot 2020 og avta i årene frem mot 

2036. Økningen skyldes økning i kapitalkostnader ved investeringer i årene 2017-2019. 
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Årsgebyret avtar i påfølgende år grunnet høy befolkningsvekst samt at analysen ikke tar hensyn 

til eventuelle investeringene som gjøres på gebyrområde vann i årene etter 2019. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Siden gebyrene påvirkes i liten grad av tilknytningsavgiften størrelse anbefaler rådmannen at 

tilknytningsavgiften holdes relativt lavt. 

Ringerike kommunes årsgebyrer for vann og avløp består utelukkende av forbruksgebyr etter 

målt eller stipulert mengde vann. Kommunens årsgebyr har ikke et fastledd, gjerne kalt 

abonnementsgebyr. Dette er noe som kan vurderes innført. 

 

Vurdering av fremtidige investeringsbehov. 

Det er ikke beregnet store investeringer etter 2019. Eventuelle nye investeringer er ikke med i 

denne gebyranalysen. 

Med de vedtatte investeringene som nå foreligger, vil dette gi økte gebyrer på både vann og 

avløp fremover. Dette dempes en del hvis Hole kommer inn på avløpsiden. 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gunn Edvardsen 

 

saksbehandler: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 17/4535-1   Arkiv: F30  

 

Bosetting av flyktninger i 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

151/17 Formannskapet 21.11.2017 

153/17 Kommunestyret 05.12.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune vedtar å bosette 35 flyktninger i 2018. 

 

2. 2 av bosettingene forbeholdes enslige mindreårige over 15 år, men kommunen vil være 

fleksibel i fordelingen av plasser til enslige mindreårige over og under 15 år dersom 

alderssammensetningen i denne gruppen endrer seg. 
 

3. Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg. 
 

4. Tjenestene bygd opp for mottak og bosetting i 2016 og 2017, bygges gradvis ned de 

neste årene og tilpasses bosettingsantallene. 
 

5. IMDI anmodes om ikke å tildele enslige mindreårige flyktninger til Ringerike kommune 

i 2019. 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Prognoser fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) viser at det er behov for å 

bosette 4 400 flyktninger i Norge i 2018. Dette tallet inkluderer 150 enslig mindreårige 

flyktninger, og er et langt lavere tall enn de siste årene. Grunnen er at det kommer færre 

flyktninger til landet. 

 

Ringerike kommune anmodes om å bosette 35 flyktninger i 2018 hvorav 2 plasser forbeholdes 

enslig mindreårige. 

 

Ringerike kommune har bosatt omlag 130 flyktninger i 2016 og 100 i 2017 inkludert 

familiegjenforening. Ringerike kommune har dimensjonert tjenestene sine for å ivareta et 

vesentlig høyere antall flyktninger enn det IMDI anmoder kommunen om å bosette i 2018. 
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Dette vil bety at kapasiteten i tjenestene, som bofellesskap for unge enslige mindreårige, 

Læringssenteret for voksne og flyktningkontoret, etter hvert må bygges ned i takt med 

synkende antall flyktninger, gjennomført introduksjonsprogram og redusert flyktningetilskudd. 

 

Ringerike kommune har de siste to årene mottatt 25 enslige mindreårige under 18 år. Det 

kommer nå få enslige mindreårige til landet. En anmodning på bosetting av kun 2 betyr at 

tjenestene som er bygd opp for dette formålet gradvis fases ut.  

 

Dersom det i løpet av 2018 kommer endret anmodning fra IMDI, vil rådmannen legge fram ny 

sak om dette. 

 

Rådmannens vurdering 

Det kommer som nevnt tidligere, færre flyktninger til Norge og færre får innvilget bosetting.  

Ringerike kommune har gjort en innsats ved å vedta og gjennomføre bosetting av det antall 

flyktninger det har vært anmodet om. Rådmannen anbefaler at IMDI’s anmodning om 

bosetting av 35 flyktninger i 2018 vedtas.  

Med bakgrunn i de ekstra utfordringer det er å bygge opp og bygge ned bosettingstiltak for 

unge enslige mindreårige vil Ringerike kommune be om at det ikke tildeles flyktninger i denne 

gruppen fra 2019. 

 
Vedlegg: 

  Anmodning fra IMDI om bosetting av flyktninger i 2018. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 17/4687-1   Arkiv: C84  

 

Kommunale vigsler  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

154/17 Kommunestyret 05.12.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kommunestyret gir komitelederne, advokatene ved kommuneadvokatkontoret, leder for 

kulturenheten Marja Lyngra Høgås, kulturskolerektor Dagny Grøndahl Krogness og 

førstekonsulent Kari Véien Denné myndighet som vigslere etter ekteskapsloven § 12. 

 

Komitelederne tilstås for vigslene møtegodtgjørelse som ordinært medlem.  

 

Kommunens alminnelige vigselstilbud er onsdager og fredager mellom kl. 1200 og kl. 1400. 

Det tilbys ikke vigsler på helligdager. Det alminnelige vigselstilbudet gjelder ikke i juli. Dersom 

vigsling ønskes i juli må det inngås særskilt avtale med kommunen om dette, på tidspunkt som 

passer kommunen.  

 

Vedlagte bestemmelser om Ringerike kommunes adgang til å ta betaling for vigsler vedtas. 

 

Kontoret i 1 etasje som i dag disponeres av rådhusforvalter Jan Hatten omgjøres til vigselsrom. 

 

Ordningen evalueres etter ett år.   

 

Alternativt vedtak: 

 

Kommunestyret har stor frihet til å avgjøre hvordan vigselstilbudet i kommunen skal 

organiseres. Derfor er det i alternativt vedtak mange åpne punkter: 

 

Kommunestyret gir …………… myndighet som vigslere etter ekteskapsloven § 12. 

 

Kommunens alminnelige vigselstilbud er ……………..  

 

Vedlagte bestemmelser om Ringerike kommunes adgang til å ta betaling for vigsler vedtas, 

med følgende endringer….  

 

……. omgjøres til vigselsrom. For oppussing og istandsetting av vigselsrommet bevilges … 

kroner. 
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Ordningen evalueres etter ett år. 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

 

Stortinget har vedtatt endringer i ekteskapsloven § 12 som medfører at kommunen gis 

vigselsmyndighet fra 1. januar 2018. Domstolen, som per i dag har vigselsmyndighet, fratas 

denne myndigheten fra samme tidspunkt.  

 

Ekteskapsloven § 12 bokstav b vil etter at lovbestemmelsen trer i kraft lyde som følger: 

«Vigslere er…. b) ordfører, varaordfører og kommunalt ansatte eller folkevalgte som 

kommunestyret gir slik myndighet til». 

 

Lovendringen innebærer en plikt for kommunen til å ha et vigselstilbud til egne innbyggere og 

til personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge. 

Kommunene må være klare til å gjennomføre vigsler fra 1. januar 2018. Kommunene kan selv 

bestemme om de vil tilby vigsler for andre kommuners innbyggere. 

 

Ringerike tingrett har opplyst at Ringerike tingrett hadde 55 vigsler i 2016. Det settes normalt 

av ca 15 minutter til hver vielse.  

 

Vigselsmyndighet i kommunen  

 

Ordførere og varaordførere får en direkte myndighet etter loven. I tillegg kan kommunestyret 

gi vigselsmyndighet til personer som er ansatt eller folkevalgt i kommunen.  

 

Kommunen må selv vurdere hvem som er egnet for oppgaven. Det er ikke krav om særlig 

kompetanse eller erfaring. I lovforarbeidene blir det uttalt at det kan være hensiktsmessig at det 

også tilbys vigslere som er politisk nøytrale.  

 

Vigselsmyndigheten vil opphøre når en folkevalgt ikke lenger er folkevalgt eller vigslerens 

ansettelsesforhold i kommunen avsluttes. Vigselsmyndigheten vil også opphøre dersom 

kommunestyret trekker tilbake bemyndigelsen. En kommunal vigsler kan gjennomføre en vigsel 

i hele landet, og ikke bare i egen kommune. 

 

En vigsel er av seremoniell karakter, men er også en offentligrettslig handling, og vigsler har 

ansvar for å forvisse seg om at vilkårene for inngåelse av ekteskap er oppfylt. 

Dersom vigsler finner at det er grunn til tvil om et vilkår for inngåelse av ekteskap er oppfylt, 

kan vigselen utsettes og brudefolkene pålegges å skaffe bevis for at vilkåret er oppfylt. 

Kommunale vigslere har ellers ikke grunnlag for å nekte å gjennomføre en vigsel, jf. 

ekteskapsloven § 13 og § 14. 

 

Vigsler skal lese det borgerlige vigselsformularet, en fastsatt tekst, under seremonien. 

Seremonien kan tilpasses med for eksempel tekst og musikk utover dette, dersom brudefolkene 

ønsker det. Det er opp til kommunen å vurdere hva de vil tillate av ekstra innhold. 
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Brudeparet må forut for vigslingen framskaffe prøvingsattest fra Skatteetaten. Denne er gyldig 

i 4 mnd. Når brudeparet ber om tid til vigsling, må de også levere signert 

forlovererklæring. Når prøvingsattest og forlovererklæring er kommunen i hende, settes det 

opp tidspunkt og sted for vielsen. Prøvingsattesten kan benyttes som vigselsbok. Brudeparet 

må på vigselsdagen ha med seg gyldig legitimasjon. 

 

Økonomi 

 

Vigselstilbudet skal være gratis for kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er 

bosatt i Norge.  

 

Kommunen kan ta betaling for nødvendige merkostnader dersom kommunen tilbyr vigsel ut 

over det vanlige tilbudet om tid og sted. Med vanlig tid menes både tidspunktet for vigsel og 

vigselens varighet. Videre kan kommunen ta betalt for nødvendige kostnader til vigselen 

dersom kommunen tilbyr vigsel for andre enn de er pliktige til. Eksempler på nevnte kostnader 

er lønns- og reiseutgifter for vigsleren og kostnader knyttet til bruk av kommunale lokaler og 

vaktmestertjenester.   

 

Det er ikke anledning for kommunen til å ta betaling ut over dekning av nødvendige 

(mer)kostnader.  

 

Oppgaveoverføringen skal fullfinansieres, jf. Stortingets forutsetning i Innst. 333 S (2014–

2015). Det legges opp til at midlene innlemmes i kommunenes rammetilskudd. Finansieringen 

av oppgaveoverføringen vil behandles i den ordinære budsjettprosessen. Ringerike kommune 

har fått tilkjent ca 17 000 kroner for tjenesten for 2018.  

 

Administrativ ressurser 

 

Det vil kreve noe ressurser å administrere tjenesten, både knyttet til påmelding, dialog med 

brudepar, vigselsattester og til den praktiske tilretteleggingen for at vigselslokalet til enhver tid 

kan benyttes og framstår imøtekommende og pent. I tillegg kommer ressursen til å 

gjennomføre selve vigselshandlingen.  

 

Rådmannen anbefaler at det nå i startfasen av ordningen er vigsleren, med støtte fra 

servicekontoret og ordførers politiske sekretariat, som forestår for- og etterarbeidet tilknyttet 

vigslingen. Dokumentsenteret vil også få oppgaver knyttet til tjenesten da all dokumentasjon, 

inngående og utgående brev og skjemaer, skal journalføres og arkiveres iht. arkivloven og 

arkivforskriften. Ordningen vil bli evaluert etter ett år og det vil da måtte vurderes om det er 

behov for at det tilkjennes ekstra ressurser for å administrere den.  

 

Hvis Ringerike kommune også skal tilby vigslinger utenfor normalarbeidstid vil vigslere som er 

ansatt i kommunen måtte lønnes etter gjeldende overtidssatser. For ledere i kommunen som 

ikke har overtid må det gjøres særskilte avtaler med disse for vielser utover ordinær arbeidstid. 

Komitelederne har fast godtgjøring, jf. godtgjøringsreglementet. Etter rådmannens vurdering 

bør de for vigslene tilstås møtegodtgjørelse som ordinært medlem. Ved vigsling i andre lokaler 

enn rådhusets, vil vigslers reiseutgifter også måtte dekkes.  

 

Bestemmelser om kommunens adgang til å ta vederlag for vigslene 
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Av forskrift om kommunal vigsler § 4 fremkommer det at krav om betaling for vigsling bør 

fastsettes i egne bestemmelser. Vedlagt følger forslag til slike bestemmelser.  

 

Rådmannen foreslår at kommunen ikke skal være pliktig til å foreta vigsler på andre 

tidspunkter enn innenfor kommunens alminnelige vigselstilbud og ikke i andre lokaler enn de 

kommunen stiller til rådighet. Kommunens alminnelige vigselstilbud foreslås å være onsdager 

og fredager mellom kl. 1200 og kl. 1400. Det foreslås at det ikke tilbys vigsler på helligdager 

og at det må avtales særskilt for vigsler i juli, på tidspunkter som passer for kommunen.  

 

Rådmannen foreslår at kommunen skal kunne ta betalt dersom kommunen tilbyr vigsel ut over 

det vanlige tilbudet om tid og sted. Det foreslås at gebyret settes til 5000 kroner per vigsel. 

Gebyret er ment å dekke de merutgifter vigselen påfører kommunen, særlig overtid og 

reiseutgifter for vigsler.   

 

Rådmannen foreslår at kommunen skal tilby vigsling til innbyggere i andre kommuner, men at 

kommunen tar betalt for dette. Gebyret foreslås satt til 1000 kroner per vigsel. Gebyret er ment 

å dekke de utgifter vigselen påfører kommunen.   

 

Lokalene 

 

Kommunen kan selv bestemme hvor og når de skal tilby vigsler. Tilbudet i kommunen skal 

dekke etterspørselen på en god måte, jf. forskrift om kommunale vigsler § 1. Departementet 

legger til grunn at kommunene har rådhus, kommunehus eller andre lokaler som er egnet og 

kan gjøres tilgjengelige for vigsler.  

 

Rådmannen har vurdert flere alternative lokaler i Ringerike kommune:  

- Det store møterommet i 8 etg 

- Møterommet Leseværelset i 2 etg 

- Ombygging av den innerste delen av kantinen 

- Omgjøring av kontoret i 1 etg som i dag disponeres av rådhusforvalter Jan Hatten  

- Formannskapssalen 

- Kommunestyresalen 

- Eksterne lokaler (Riddergården) 

Etter rådmannens vurdering bør kommunen etablere et lokale som kan være et fast vigselsrom 

og som ikke i tillegg benyttes som et alminnelig møterom for kommunens ansatte. 

Møterommene i 8 etg og i 2 etg er mye brukt, og vil etter rådmannens vurdering være lite 

egnet som vigselsrom. Formannskapssalen og kommunestyresalen er etter rådmannens 

vurdering av samme grunn heller ikke egnede lokaler.  

 

Kostnadene knyttet til ombyggingen av den innerste delen av kantinen er høye (anslått til rundt 

400 000 kroner). Det vil også være kostnadskrevende å benytte eksterne lokaler.  

 

Kostnadene knyttet til omgjøring av kontoret til rådhusforvalter Jan Hatten i 1 etg er anslått til 

rundt 100 000 kroner. Disse kostnadene vil kunne dekkes over driftsbudsjettet i 

Fellestjenesten. Etter rådmannens vurdering synes dette som et velegnet lokale. Lokalet ligger 

utenfor den lukkede delen av rådhuset, det er toaletter lett tilgjengelig utenfor lokalet og 
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gjester vil kunne vente i rådhusets lokaler foran resepsjonen. Lokalet er i tillegg tenkt brukt 

som møterom for politisk ledelse.  

 

Alternative løsninger 

 

Kommunestyret har stor frihet til å bestemme hvordan vigselstilbudet i kommunen skal 

organiseres. Dette gjelder særlig om, og i så fall hvem, i kommunen som skal gis 

vigselsmyndighet, hvilke lokaler som skal benyttes som vigselsrom og i hvilken grad 

kommunen skal ta betalt for vigsling utenfor det normale vigselstilbudet. Kommunestyret står 

også fritt til å bestemme hvorvidt kommunen skal tilby vigsling til andre enn kommunens 

innbyggere, og i så fall om kommunen skal ta betalt for et slikt tilbud. Kommunen har ikke 

anledning til å ta betalt utover dekning av de merkostnader kommunen påføres ved vigsling 

utover det normale vigselstilbudet og for vigsling til andre enn kommunens innbyggere.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Etter rådmannens vurdering bør kommunestyret benytte adgangen ekteskapsloven § 12 gir til å 

tilkjenne vigselsmyndighet til flere personer i kommunen, enn ordfører og varaordfører. Dette 

for å sikre et godt vigselstilbud til kommunens innbyggere, uten at dette går på bekostning av 

kommunens øvrige oppgaver.  

 

Rådmannen foreslår at komitelederne, advokatene ved kommuneadvokatkontoret, leder for 

kulturenheten Marja Lyngra Høgås, kulturskolerektor Dagny Grøndahl Krogness og 

førstekonsulent Kari Véien Denné gis vigselsmyndighet.  

 

Advokatene kjenner kravene i ekteskapsloven, og anses etter rådmannens vurdering som et 

naturlig valg. Advokatene sitter sammen med førstekonsulent Kari Véien Denné, og vil enkelt 

kunne ha et tett samarbeid med henne. Av ansatte i Ringerike kommune foreslås videre leder 

for kulturenheten Marja Lyngra Høgås og kulturskolerektor Dagny Grøndahl Krogness. I 

tillegg foreslår rådmannen at lederne for de ulike hovedkomiteene gis vigselsmyndighet.   

 

Det er i dag fire ansatte advokater ved kommuneadvokatkontoret. Dette er Rune Erstad, Lena 

Fagervold, Geir Kristiansen og Thea Broch.  

 

Når det gjelder valg av lokaler anbefaler rådmannen som det fremkommer av det ovennevnte at 

kontoret i 1 etg som i dag benyttes av rådhusforvalter Jan Hatten, omgjøres til vigselsrom, 

kombinert med møterom for politisk ledelse. Dersom lokalet ikke er ferdigstilt innen 1. januar 

2018, foreslår rådmannen at Leseværelset og formannsskapssalen i 2. etg benyttes som 

vigselsrom frem til vigselsrommet er ferdigstilt.  

 

Vedlagte bestemmelser om Ringerike kommunes adgang til å ta betaling for vigsler foreslås 

vedtatt. Rådmannen foreslår at Ringerike kommune tilbyr vigsler onsdager og fredager fra kl. 

1200 til kl. 1400, men at det ikke tilbys vigsler på helligdager og at det må avtales særskilt 

vigsling i juli, på tidspunkter som passer for kommunen. Rådmannen foreslår at brudepar kan 

inngå avtale med vigsler om også andre tidspunkter for vigsling, og på andre steder enn 

kommunens vigselslokale, men at kommunen i så tilfelle tar et gebyr på 5000 kroner for 

tjenesten. Det foreslås at Ringerike kommune tilbyr vigsling til innbyggere bosatt i andre 

kommuner, men at det tas et gebyr på 1000 kroner for dette. Gebyrene er ment å dekke 

Ringerike kommunes kostnader forbundet med vigslingen.  
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Tilbudet og tjenesten bør etter rådmannens vurdering evalueres etter ett år. 

 

 

Vedlegg 

 

Bestemmelser om Ringerike kommunes adgang til å ta betalt for vigsler 

Rundskriv Q 11 2017 om kommunale vigsler(1).pdf 

Forskrift om kommunale vigsler - 18. september 2017(1).pdf 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 
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Arkivsaksnr.: 17/4790-1   Arkiv: 233  

 

Søknad på ekstra midler fra Husbanken for videreformidling som 

startlån  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

155/17 Kommunestyret 05.12.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret godkjenner at rådmannen søker å øke innlånet til startlån fra husbanken med 

30 mill. kroner for 2017 til totalt 65 millioner. 

 

  

Beskrivelse av saken 

Supplerende sosialhjelp fra kommunen er det mest finmaskede sikkerhetsnett for innbyggere 

som ikke selv greier seg økonomisk. Lovverket er enkelt, og garanterer innbyggerne et 

minimum å leve for, etter at boutgiftene er betalt. Med boutgifter menes i denne sammenheng 

husleie, avgifter, fyring o.l. 

Det sier seg selv at høye boutgifter, der husleie er en hovedingrediens, generer høyere 

sosialhjelpsutgifter for kommunen. Ofte kan husleie ved å leie bolig være langt høyere enn 

kostnadene ved å betjene et lån for å kjøpe tilsvarende bolig. Mange er derimot henvist til 

leieforhold, da de ikke kvalifiserer for lån i banken. 

For å hjelpe innbyggere som er i denne situasjonen til lavere bokostnader, og dermed ofte 

lavere sosialhjelpsutgifter for kommunen, har kommunen gjennom husbanken fått et viktig 

verktøy, - startlån. 

Dette er penger kommunen låner rimelig fra husbanken, for så låne disse ut igjen til aktuelle 

innbyggere, særlig barnefamilier, som startlån. For å hjelpe vedkomne til å holde boutgifter på 

et akseptabelt nivå, og for å for å unngå behov for supplerende sosialhjelp, kan nå kommunen 

benytte startlån for å fullfinansiere boligkjøpet. Startlån kan innvilges med en løpetid på inntil 

50 år. 

Vedatt boligsosial handlingsplan skisserer en langt mer aktiv bruk av startlån, og kommunens 

nye vedtatte retningslinjer for slik bruk har ført til at langt flere har kunnet benytte tilbudet i 

2017. Husbanken rapporterer at kommunen nå er på riktig vei, og signaliserer at det er mulig å 

øke låneopptaket ytterligere i 2017. Søknadsfrist var 23.11.17, og med et positivt politisk 

vedtak kan tilleggsbevilgningen utbetales til kommunen innen 12.12.17. Derfor viktig at 

politisk beslutning skjer i 2017. 

Ringerike kommune har søkt om en tilleggsbevilgning på 30 mill. kroner, med forbehold om 

positivt vedtak i kommunestyret. 
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Rådmannens vurdering 

Når Ringerike kommune tildeler startlån, skjer dette med pant/sikkerhet i den boligen som blir 

anskaffet. Klienten betaler selv renter og avdrag, og får på den måten muligheter til å 

opparbeide seg egenkapital og ta del i den veksten som regionen nå opplever på 

boligmarkedet. Dette er viktig, særlig for barnefamilier med lav inntekt og dermed på sikt kan 

være med på å redusere barnefattigdom. 

Med den vekst som nå er i markedet, oppfatter rådmannen at utlån av startlån innebærer svært 

liten risiko for kommunen. Oppfølgingen av lånene forvaltes av Lindorff, og medfører ingen 

kommunale administrative oppgaver utover selve tildelingsprosessen og eventuell oppfølging 

av klient/familien. Pr. i dag har kommunen avsatt fra tidligere innlån et «tapsfond» på kr. 

530 000,-, men har i «manns minne» ikke hatt behov for å tapsføre noe på disse lånene. 

Pågangen etter startlån er nå stor, og kommunen vil ikke greie å opprettholde denne satsingen 

uten et økt innlån. Dette forsterkes av at en bevilgning for 2018 ikke kommer til utbetaling før 

mars 2018. 

Rådmannen har hatt kontakt med husbanken i forbindelse med siste utlysing av muligheter for 

tilleggsbevilgninger. Kommunen blir oppfordret til å søke om det reelle behov for midler fram 

til mars 2018.  Husbanken gjør oppmerksom på at det er lite realistisk å forvente en 

tilleggsbevigning på mer enn 15 mill. kroner. Rådmannen har her fulgt husbankens 

anbefalinger. 

 

Vedlegg 

 

 Ingen 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen. kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Buskerud fylkeskommune  

 

 

  

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/2147-11 36055/17 140 &13 2017/13331-9 01.11.2017 

 
Innspill til handlingsprogram Statens vegvesen 2018-2023 

 

I forbindelse med NTP 2O18-2029 er det høring av Handlingsprogram Statens vegvesen 

2018-2023. 

 

Buskerud fylkeskommune ønsker å få innspill fra kommunene og kommuneregionene 

som grunnlag for fylkeskommunens høringsuttalelse. Hovedutvalget for samferdselssektoren 

skal behandle høringsuttalelsen 16. november og fylkestinget 6. desember. Frist for innspill fra 

kommunene/kommuneregionene er satt til l. november. Ringerike og Hole fikk utsatt frist til 2. 

november. De korte fristene medfører at det ikke lar seg gjøre å behandle dette innspillet 

politisk, men det er basert på innspillet i tidlig fase som ble vedtatt i FS 21.02.17. Derfor 

refereres det i politisk utvalg.   

 

Hole og Ringerike har samarbeidet om innspillet på administrativt nivå. 

 

Saken angående innspill til handlingsprogram for riksveger 2018 – 21 (23) som ble behandlet 

21.02.17, var i en tidlig fase i arbeidet med handlingsprogrammet. 

Saksfremlegget og vedlegg 1-4 vedtas oversendt som innspill til handlingsprogram for 

riksveger 2018-2021 (23). 

 

Dokumenter i forbindelse med dette er vedlagt i sin helhet og spilles inn på nytt.  

 

Kommentarer til høringsutkastet 

Det er svært viktig at det jobbes med en så tidlig som mulig byggestart. I uttalelse til NTP 

28.04.2016 forutsetter Ringerike byggestart i 2019. Det er uttalt at byggestart nå først er mulig 

i 2021/22. Det blir derfor svært viktig at det jobbes med en så tidlig start som mulig, og at 

denne ikke blir senere enn 2021. Det betyr også at det må settes av midler til forberedende 

arbeider. Allerede i 2019 er det lagt opp til grunnerverv, og i 2020 større forberedende 

arbeider. For folk flest vil dette bli oppfattet som byggestart. Det bør settes fokus på at 

forberedende arbeider som er nødvendig starter så tidlig som mulig. Dette kan gjelde hogging 

av skog og store fyllinger for å komprimere grunn.  
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Ringerike forutsetter at E16 Bjørum – Skaret og Olum – Eggemoen ferdigstilles i første del av 

planperioden. Dette ser ut til at det er lagt opp til dette med midler nok fra 2018 fordelt frem til 

2023.  

 

Eggemoen – Nymoen planlegges slik at byggingen av ny E16 kan skje kontinuerlig. Midler til 

gjennomføring må da settes av etter ferdigstillelse av Eggemoen – Olum. 

 

Prosessen med bompenger må ha fokus og ikke være forsinkende. 

 

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om en redegjørelse som beskriver hvilke 

elementer i KVUen som vil ligge innenfor statens ansvarsområde, og hvilke av disse som inngår 

i de ulike konseptene. Statens vegvesen bør fremskynde redegjørelsen, slik at 

Samferdselsdepartementet kan ta endelig stilling til konseptvalg. Departementet legger til grunn 

at lokale myndigheter skal vurdere innretning, omfang og innfasing av lokale tiltak de har 

ansvar for, samt ta initiativ til et ev. bompengeopplegg. Det bør være en dialog mellom aktuelle 

parter som avklarer videre prosess, og ansvarsfordeling for å kunne forsere prosessen med en 

bypakke, - Ringerikspakka. 

 

Det anmodes om at gang- sykkelvei i forbindelse med etablering av nytt kryss ved bygging av 

FRE16 i Styggedalen, kobles til reguleringsplan 247 (vedtatt 30.08.01) G/S-veg Snyta – 

Tolpinrud. Det bør være en planfri kobling mellom disse og en fremtidig gang og sykkelvei 

mot Busund. 

 

Gang- og sykkelvei langs rv. 35 fra Snyta til Bærenga bør legges inn i handlingsprogrammet og 

bør ses i sammenheng med fellesprosjektet. Fellesprosjektet planlegger gang- og sykkelvei fra 

rv. 35 til og med grusuttaket i retning Busundbrua, og legger også til rette for gang- og 

sykkelvei i det nye krysset i Styggedalen. Disse grepene vil gi et helhetlig gang og 

sykkelveinett. På sikt vil man kunne få et sammenhengende gang og sykkelnett mellom 

Hønefoss, Ask, Helgelandsmoen, Hole, Jevnaker (dette forutsetter gang og sykkelvei langs 

fv.241).  

 

 
Transportkor
ridor 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 

Tilrettelegging for 
gående og syklende  
Trafikksikkerhetstiltak  
Miljøtiltak  
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fra Hønefoss og Jevnaker.  
Vurdere sykkelvei på ny bru mellom 
Eggemoen og krysset ved fv. 241.  

 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  
Trafikksikkerhetstiltak  
Miljøtiltak  

Korridor 5 
Oslo-
Bergen/Haug
esund  
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  
Trafikksikkerhetstiltak  

 

 

 

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 

Viser til vedtak fra kommunene og fylket, som også inneholder 
innspill som berører forholdet mellom fellesprosjektet, kommunale 
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regionen og Buskerud 
fylkeskommune  

og fylkeskommunale veier.  

 

 

 

Med hilsen   
    
Lina Synøve Østvold   
leder areal- og byplankontoret   
  Linda Engstrøm og  

Ole Einar Gulbrandsen 

  rådgiver 

  ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no 

    
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Kopi: 

 

Vedlegg: 

Innspill til Handlingsprogram for Riksveger 2018 – 2021 med saksframlegg og protokoll 

NTP innspill 

Innspill Handlingsprogram Fylkesveier 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 
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Statens vegvesen, region sør  

Postboks 723 Stoa 

 

4808 ARENDAL 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/78-5 2733/17 Q12 16/176151-1 27.01.2017 

 
Innspill fra Ringerike kommune til Handlingsprogram for riksveger 2018-21 (23) 

 

Ringerike kommune viser til brev fra Statens vegvesen med invitasjon til å komme med innspill til 

handlingsprogram for riksveger. Kommunen har følgende innspill: 

Kommunen blir oppfordret av Statens vegvesen til å komme med innspill til det som oppfattes som de 

mest aktuelle utfordringene langs riksvegnettet. Innspillet til Nasjonal Transportplan omhandler 

hovedsakelig de store prosjektene og er omtalt som innspill til handlingsprogram for riksveger 2018-

2021(23) i del 1. Denne delen er i tillegg til å være relatert til perioden for det aktuelle 

handlingsprogrammet også relatert til hele NTP-perioden. I del 2 er det tatt utgangspunkt i de øvrige 

programområdene innen transportsektoren, og satt opp innspill i tabellform til arbeidet med 

handlingsprogrammet, som er en konkretisering av tiltak og prosjekter. Innholdet i tabellen er 

hovedsakelig relatert til første fireårsperiode. Et forslag til hvilke programområder er også satt opp til 

hvert tiltak, men dette vil Statens vegvesen sortere i etterkant. 

Del 1: Ringerike kommune viser til uttalelse til Nasjonal Transportplan datert 28.04.2016, 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).    
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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 
 
Trafikksikkerhetstiltak 
 
Miljøtiltak 

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 
 
Trafikksikkerhetstiltak 
 
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 
 
Trafikksikkerhetstiltak  
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Miljøtiltak 

Rv. 7 
Pukerudhage
n 
 

Lys langs gangvei Trafikksikkerhetstiltak 

Korridor 5 Oslo-
Bergen/Haugesund 
 
Rute 5c 
 
 

E16 
 
Øverst i 
Hønengata-
Risesletta 

Gang- og sykkelvei Trafikksikkerhetstiltak  
 
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. 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

1 Protokoll med vedtak (ettersendes) 

2 Saksframlegg 

3 Innspill til NTP, protokoll med vedtak 28.04.16 

4 Innspill fra regionen og Buskerud fylkeskommune, innspill til planprogram for fellesprosjektet 

RRB og E16. 
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Med hilsen   

    

Grethe Tollefsen   

leder areal- og byplankontoret Ole Einar Gulbrandsen 

Arealplanlegger 

ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no  

 

  

  Linda Engstrøm 

  Arealplanlegger 

  linda.engstrom@ringerike.kommune.no 

    

    

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

 

 



Fra: Ole Einar Gulbrandsen [Ole.Einar.Gulbrandsen@ringerike.kommune.no] 

Til: Sørgaard Knut (Knut.Sorgaard@banenor.no) [Knut.Sorgaard@banenor.no] 

Kopi: Karlsson Børje (Borje.Karlsson@banenor.no) [Borje.Karlsson@banenor.no]; Bjørke Marit Killingrød 

(Marit.Killingrod.Bjorke@banenor.no) [Marit.Killingrod.Bjorke@banenor.no]; Rolfsrud Vidar (Vidar.Rolfsrud@banenor.no) 

[Vidar.Rolfsrud@banenor.no]; Tore Isaksen [Tore.Isaksen@ringerike.kommune.no]; Gunn Edvardsen 

[Gunn.Edvardsen@ringerike.kommune.no]; Hilde Elisabeth Brørby Fivelsdal [hilde.fivelsdal@ringerike.kommune.no]; Heidi Skagnæs 

[Heidi.Skagnaes@ringerike.kommune.no]; Line Synøve Østvold [Line.Ostvold@ringerike.kommune.no]; Terje Øverland Lønseth 

(terje.lonseth@bfk.no) [terje.lonseth@bfk.no]; 'Frode Austad' [Frode.Austad@bfk.no]; 'SOP@ramboll.no' [SOP@ramboll.no]; 

'jml@hole.kommune.no' [jml@hole.kommune.no] 

Sendt: 16.10.2017 15:34:39 

Emne: Innspill fra Ringerike kommune 

Vedlegg: 2411_001.pdf 
 

Vedlagt innspill fra Ringerike kommune. 
 
Mvh 
Ole Einar Gulbrandsen  
  



RINGERIKE KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning
Formannskapet

Arkivsaksnr.: 17 / 78 - 3 Arkiv:

Handlingsprogram for riksveger 2018 - 21 (23) - innspill

Forslag til vedtak:

::: Sett inn innstillingen under denne linja

S aksfremlegget og vedlegg 1 - 4 vedtas oversendt som innspill til handlingsprogram for
riksveger 2018 - 2021 (23).

::: Sett inn innstillingen over denne linja

... Sett inn saksutredningen under denne linja

B akgrunn
Statens vegvesen har sendt brev med ønske om innspill fra kommunene til arbeidet med
handlingsprogrammet for riksveg 2018 - 2021 (23). Kommunen inviteres til å komme med
innspill til det kommunen oppfatter som de mest aktuelle utfordringene langs riksvegnettet,
både i og utenfor egen kommune. Riksvegnettet er delt inn i transportkorridorer og ruter. (Se
vedlegg 2 for oversikt over korridorer og ruter i Buskerud). Statens vegvesen anbefaler at
det l istes opp tiltak per rute / riksveg.

Beskrivelse av saken
Statens vegvesen viser i brevet til at transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan
(NTP) 2018 - 2029 ble lagt fram 29.februar i år. Forslaget er de statlige transportetatene og
Avinors faglige anbefaleringer til regjeringens arbeid med stortingsmeldingen om Nasjonal
transportplan, og er en omtale av de store prosjektene som transportetatene anbefaler for
tiårs - perioden, samt forslag til rammer for de øvrige programområdene innen
trans portsektoren. Stortingsmeldingen legges frem, og er planlagt behandlet av Stortinget i
vårsesjonen 2017. Den neste fasen i arbeidet med NTP er å konkretisere tiltak og prosjekter
til et handlings - program i den første fire - årsperioden 2018 - 2021 (23).
Handlingsprogrammet er en fordeling av rammene avsatt til de øvrige programområdene, og
vil ta opp i seg de endringer som følger av stortingsmeldingen og Stortingets behandling.



Handlingsprogrammet for riksveger 2018 - 2021 (23) vil som tidligere ta utgangs punkt i 8
programområder (se vedlegg 2). Innspill fra kommunen til programområdet «store
prosjekter» baserer seg på kommunens uttalelse til Nasjonal Transportplan som ble vedtatt
28.04.16 og oversendt til Buskerud fylkeskommune 29.04.16. Vedtakene fra utta lelsen til
NTP er innarbeidet i kommunens innspill til handlingsprogram for riksveger. Innspill knyttet
til de andre programområdene er innarbeidet i en tabell i brevet, hvor de listes opp per
transportkorridor og rute.

Rådmannens vurdering
Rådmann viser til brev fra Statens vegvesen med invitasjon til kommuner om å sende inn
innspill til arbeidet med handlingsprogram for riksveger. For å svare ut ønsket fra Statens
vegvesen har rådmann utarbeidet et brev som beskriver de mest aktuelle utfordringene langs
riksvegnettet. Brevet er bygget opp av to deler. Den første delen baserer seg på kommunens
uttalelse til NTP og er innarbeidet som kommunens innspill til programområdet «store
prosjekter». Den andre delen som består av en tabell som inneholder innspill kny ttet til de
andre programområdene.

Brevet er sendt i nn til Statens vegvesen den 27.01.17 som kom munens foreløpige innspill til
h andlingsprogram for riksveger 2018 - 2021 (23). Etter avtale med Statens vegvesen
ettersendes politisk vedtak når saksprotokoll f oreligger.

Vedlegg
1 Brev fra Ringerike kommune med rådmannens innspill , datert 27.01.17
2 Brev fra Statens vegvesen angående innspill, datert 18.11.17
3 Epost fra Statens vegvesen ved Hans - Jan Håkonsen, datert 09.01.17
4 Innspill til NTP , vedtatt 28.04.16

Ringerike kommune, 27 .01.2017

Tore Isaksen
r ådmann

Enhetsleder Miljø - og arealforvaltning : Heidi Skagnæ s

Avdelings leder Areal og byplan : Grethe Tollefsen

S aksbehandler : Ole Einar Gulbrandsen og Linda Engstrøm

... Sett inn saksutredningen over denne linja
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Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

16/2046-21 37579/17 L12 10.11.2017 

Status Sykkelbyprosjektet  
 

1. Sykkelbyavtalen 
Sykkelbyavtalen ble skrevet under i november 2015. De tre partene i avtalen er Ringerike 

kommune, Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen. Hensikten med avtalen er at 

partene skal etablere et felles grunnlag og mål for videre arbeid med Sykkelbyen Hønefoss. 

Partene skal bidra med resurser og kompetanse, og arbeide for en felles, langsiktig 

finansiering av arbeidet. Hovedmålsettingen med avtalen er å øke sykkelbruken i Hønefoss 

med 25 % innen 2020. 

 

2. Politiske vedtak - Sykkelbyprosjektet 
I Kommunestyret 28.8.2015 ble det vedtatt at Ringerike kommune skulle inngå 

sykkelbyavtale med vegvesenet og fylkeskommunen, og at det skulle avsettes midler til 

kommunal prosjektleder og kommunal egenandel for prosjekter i Handlingsprogram for 2016-

2019. Midler til prosjektleder og egenandel ble ikke fulgt opp i 2016. Vedtaket om midler ble 

fulgt opp i budsjett for 2017 og i Handlingsprogram for 2017-2020. 

 

3. Organisering 
Arbeidet med prosjekt Sykkelbyen Hønefoss organiseres med en prosjektgruppe som består av 

fagpersoner fra samarbeidspartene. Prosjektgruppen ledes av en prosjektleder. En ansatt i 

areal- og byplankontoret er i 50 % stilling som prosjektleder i 2017. Nytt budsjett for 2018-

2021 skal vedtas i november 2017. Besluttende organ består av en styringsgruppe med 

deltakere fra alle tre samarbeidsparter. Styringsgruppen ledes av representanten fra Ringerike 

kommune som også har rolle som prosjektansvarlig. 

 

4. Sykkelbyprosjektet 2016 
 Samlet trådene og fått oversikt 

 Kompetanseheving – kurser sykkelbynettverket 

 Oppstart av organisering av prosjektet 

 Nettverksbygging – intern og eksternt 

 Søkt statlige tilskudd til sykkelparkering i sentrum, se avsnitt 7. 



 

 

 Søkt tilskudd fra Klimasats – Kommunen fikk ikke tilsagn 

 Arbeid med innspill til Handlingsprogram for fylkesveier og kollektivtrafikk 2018-

2021, nå kallet Handlingsprogram for samferdsel 

 Fått sykkelbyprosjekt på nett og i sosiale medier 

 Arbeid med å få inn sykkelbyprosjekt i kommunens budsjett for 2017 

 

5. Sykkelbyprosjekt vår 2017 
 50 % stilling som prosjektleder for sykkelby Hønefoss i kommunalt budsjett for 

2017  

 1 million kr i kommunens budsjett til sykkelbyprosjekt – årlig fra 2017 – 2020 

 Arbeid med endelig organisering av prosjektet 

 Arbeid med innspill til Handlingsprogram for riksveier 2018-2021 (23) 

 Arbeid med å etablere sykkelparkering i sentrum – tilskuddsmidler som ble søkt 

om i 2016, se avsnitt 7.  

 Sykle til jobben kampanjen – 400 deltakere, gratis kommune-samarbeid med 

Ringeriks-Kraft og Kartverket 

 Søkt tilskudd fra Klimasats, se avsnitt 8 – tilsagn for to søknader;  

1. Strategier for klimavennlig byutvikling 

2. Hverdagssykling på Ringerike.  

 Utarbeidet forslag til prosjektplan for 2018 

 

6. Sykkelbyprosjektet høst 2017 
 Arbeide med planlegging og gjennomføring av tiltak 1 og 2 med 

Klimasatsmidlene. Se avsnitt 8. 

 Prøveordning for støtte til innkjøp av el sykkel for privatpersoner i Ringerike – 

Utrede og lage sak om omfang, iverksettelse, vilkår og økonomiske konsekvenser. 

 Utarbeide og sende inn ny søknad til statlig støtte til sykkeltiltak – det ble søkt om 

midler til låsbar sykkelparkering. 

 Arbeide videre med oppføring sykkelparkering i sentrum. Se avsnitt 7. 

 Sykkelvennlig arbeidsplass – arbeide for å få Fossveien sertifisert som 

sykkelvennlig arbeidsplass – Syklistenes landsforenings sertifiseringsordning 

 Planlegging av Sykle til jobben aksjonen 2018  

 Fastsette sykkelbyprosjektets rolle i områdereguleringsplan for Hønefoss 

 Arbeid med uttalelser til høringsutkast til Handlingsprogram for samferdsel og 

Handlingsprogram for riksveier 

 Fullføre prosjektplan for 2018  

 

7. Tilskudd til sykkeltiltak 
Statens vegvesen deler hvert år ut midler til tiltak for økt sykkelbruk til kommuner og 

fylkeskommuner. Ringerike kommune har fått tilsagn på søknaden som ble sendt i 2016 til 

etablering av tre sykkelparkeringer i Hønefoss sentrum. Tilskuddet var på 500 000 kroner. Det 

kreves 50 % i egenandel. Det arbeides nå med gjennomføring av dette tiltaket. I september 

2017 ble det sendt inn søknad om tilskudd på 700 000 kroner til oppføring av låsbar 



 

 

sykkelparkering på bussterminalen og på pendlerparkeringen på Hvervenkastet. Dette krever 

ved tilsagn en egenandel på 50 %.  

 

8. Klimasatstiltak  
I februar 2016 ble det søkt tilskuddsmidler gjennom en tilskuddordning som kalles for 

Klimasats. Det er Miljødirektoratet som gir økonomisk støtte til tiltak som kan bidra til å 

redusere utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunn. Kommunen fikk 

tilsagn på to søknader og kan dermed få midler til to tiltak. Tiltak 1 er tildelt 180 000 kr og 

tiltak 2 er tildelt 320 000 kr. Begge tiltakene krever en egenandel på 50 %. 

1. Strategier for klimavennlig byutvikling: Ringerike kommune har blitt tildelt midler for 
å utarbeide en sykkel- og parkeringsstrategi for Hønefoss. Midlene er tenkt å brukes 
til konsulenttjenester.    

2. Hverdagssykling i Ringerike: Tiltaket er en prøveordning hvor kommuneansatte 
brukes for å teste ut effekten av tilgang til gratis lån av el sykkel og gode fasiliteter 
for syklister. Kommunen ønsker å se om dette kan gi resultater som kan øke 
sykkelandelen blant ansatte. Prøveordningen rettes mot kommunens egne ansatte 
fordi det gir god mulighet til tett oppfølging av tiltaket og god kontroll over 
effektmåling og resultater. Hvis det er et tiltak som har god effekt i forhold til økt 
sykling vil det ha stor overføringsverdi til andre avdelinger i kommunen og til andre 
bedrifter i regionen.  

 

Budsjett 2017 

 

 

Budsjett 2017: 1 million i kommunalt budsjett 

Tiltak 

  

 Tilskuddsgiver  Tilskudd  Egenandel Samlet sum 

til tiltak 

Sykkelparkering  Statens vegvesen  500 000  500 000 1000 000 

Strategier for 

klimavennlig 

byutvikling 

 Miljødirektoratet  180 000  180 000 360 000 

Hverdagssykling i 

Ringerike 

 Miljødirektoratet  320 000  320 000 640 000 

Til sammen   1 million  1 million 2 million 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/2147-4  Arkiv: 140 &13  

 

Sak: 64/16 

 

Nasjonal transportplan 2018-2029  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 
Ringerike kommune er godt fornøyd med Nasjonal transportplan-prosessen, og støtter 

konseptet med bundne prosjekt. Ringerike kommune er tilfreds med og slutter seg i stor grad 

til etatenes prioriteringer.  

De økonomiske rammene for planen må innrettes slik at alle bundne prosjekt gis tilstrekkelig 

statlig bevilgning i første 4-års periode.  

 

Ringerike kommune forutsetter at fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen gjennomføres med 

byggestart i 2019 og ferdigstillelse i 2024. Effektiv planframdrift er derfor avgjørende. 

 

Ringerike kommune forutsetter at E16 Bjørum – Skaret og Olum – Eggemoen ferdigstilles i 

første del av planperioden. 

 

Ringerike kommune legger til grunn at Eggemoen – Nymoen planlegges slik at byggingen av 

ny E16 kan skje kontinuerlig og sammenkobles med hovedvei øst-vest 

 

Ringerike kommune ber om arbeidet med en bypakke for Hønefoss forseres.  

 

Bymiljøavtalene utvides til flere byer, spesielt byområder med stort vekstpotensialet, og bør 

omfatte alle byregioner der miljø og kapasitetsutfordringer gjør det formålstjenlig. 

 

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.  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Kommunestyret 28.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Knut Arild Melbøe (MDG) leverte stemmeforklaring som vedlegges protokollen. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 



Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (MDG). 



 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



BUSKERUD
FYLKESKOMMUNE

BANE NOR

Postboks 4350

NO- 2308 Ham

HOLE KOMMUNE JEVNAKER
KOMMUN E

Ringerike
kommune

datert 12.01.17

Planprogrammet for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, er behandlet i kommunestyrene i Hole
den 12.12.16, Ringerike den 15.12.16 og i lkesutvalget i Buskerud fylkeskommune den 11.01.17.
Innspill oversendes samlet fra kommunene og fylkeskommunen.

Ordførerne vil med den samla oversendelsen vise at regionen står samlet når det gjelder
gjennomføringen av dette prosjektet. Fylkeskommunen og kommunene samarbeider gjennom felles
regionalt plankontor. Dette er etablert for å imøtekomme de store statlige investeringene, og de
lokale myndighetene ønsker å bygge opp under disse investeringene gjennom aktuelle virkemidler på
sine ansvarsområder. Det legges vekt på at nytten av prosjektet blir best mulig gjennom godt
samarbeid mellom transpo etatene og lokale myndigheter.

Ordførerne forutsetter at prosjektet realiseres i henhold til den fremdri en og prosessen som det er
besluttet. De enkelte innspillene er vedlagt i form av vedtatt protokoll.

Roger Rydberg

Ordfører

Buskerud
Fylkeskommune

Vedlegg:

J . Hansen

/
Ordfører

/ Ringerike kommune

Ordfører

Hole kommune

Protokoll (11.01.17) og saksframlegg, Buskerud fylkeskommune

Protokoll (12.12.16) og saksframlegg, Hole kommune

Protokoll (15.12.16) og saksframlegg , Ringerike kommune

Ordfører

Jevnaker kommune



Fra: Ole Einar Gulbrandsen [Ole.Einar.Gulbrandsen@ringerike.kommune.no] 

Til: 'postmottak@jernbaneverket.no' [postmottak@jernbaneverket.no]; 'Sørgaard Knut' [Knut.Sorgaard@jbv.no]; 

'Per.Gunnar.Eklund@banenor.no' [Per.Gunnar.Eklund@banenor.no] 

Kopi: postmottak@bfk.no [postmottak@bfk.no]; postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]; 

'postmottak@jevnaker.kommune.no' [postmottak@jevnaker.kommune.no]; postmottak@hole.kommune.no 

[postmottak@hole.kommune.no]; Kjell Hansen [Kjell.Borre.Hansen@ringerike.kommune.no]; Tore Isaksen 

[Tore.Isaksen@ringerike.kommune.no]; Mats Øieren [Mats.Oieren@ringerike.kommune.no]; masandma@online.no 

[masandma@online.no]; Terje Øverland Lønseth (terje.lonseth@bfk.no) [terje.lonseth@bfk.no]; Gunn Edvardsen 

[Gunn.Edvardsen@ringerike.kommune.no]; Heidi Skagnæs [Heidi.Skagnaes@ringerike.kommune.no]; Grethe Tollefsen 

[Grethe.Tollefsen@ringerike.kommune.no]; jml@hole.kommune.no [jml@hole.kommune.no]; Eiliv Kornkveen 

[Eiliv.Kornkveen@ringerike.kommune.no]; Lisa Grenlund Helgesson [Lisa.Grenlund.Helgesson@ringerike.kommune.no]; Lars 

Kristian Olsen [Lars.Kristian.Olsen@ringerike.kommune.no]; 'Myhren Gert' [gert.myhren@vegvesen.no]; Ole Einar Gulbrandsen 

[Ole.Einar.Gulbrandsen@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 12.01.2017 16:08:34 

Emne: Innspill til planprogram for Ringeriksbanen og E16 saksnummer 201611133 

Vedlegg: BFK saksframlegg og protokoll.pdf; Hole saksframlegg og protokoll.pdf; Ringerike protokoll.pdf; Ringerike saksframlegg I 

ESA.pdf; Oversendelsesbrev Endelig.pdf 

 
Ringeriksbanen og E16, saksnummer 201611133 
 
 
Vedlagt er innspill til planprogram for Ringeriksbanen og E16. 
Innspillet oversendes kun digitalt. 
 
Vedlagt eposten: 
Oversendelsesbrevet 
Protokoll og saksframlegg fra Buskerud fylkeskommune 
Protokoll og saksframlegg fra Hole kommune 
Protokoll fra Ringerike kommune 
Saksframlegg fra Ringerike kommune 
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Ole Einar Gulbrandsen  

Siv.Ing/Msc 
Ringerike kommune 

Miljø- og arealforvaltning, ABY 
ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no 

M 94 15 90 25 
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UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO

Fylkesutvalget 1/17 11.01.2017

Vedlegg
1 Forslag til planprogram statlig reguleringsplan med konsekvensutredning Ringeriksbanen og E16

Høring - Forslag til planprogram statlig reguleringsplan
med konsekvensutredning Ringeriksbanen og E 16

Jernbaneverket har varslet oppstart av statlig reguleringsplan med
konsekvensutredning for detaljregulering for Ringeriksbanen og ny E16 på strekningen
Høgkastet til Ve - krysset vest for Hønefoss. Forslag til planprogram er på høring.
Kommunal - og moderniseringsdepartementet er statl ig planmyndighet. Prosjektet har
stor nasjonal og regional betydning. Ringeriksregionen knyttes tettere til
hovedstadsregionen og rask og miljøvennlig transport til og fra Oslo gir regionen gode
vekstmuligheter.

Forslag

1
Fylkesutvalget støtter opp om prosjektet og framdriftsplanen. Prosjektet er av stor nasjonal og regional
betydning. Prosjektet legger til rette for styrking av Ringeriksregionen.

2
Fylkesutvalget mener utredningene i planarbeidet er godt dekkende, men be r om at de styrkes slik det
redegjøres for i saksfremlegget. Siden utredningsarbeidet pågår for fullt forutsettes det at kommunene,
fylkeskommunen og regionale myndigheter deltar i arbeidet med utredningene og gis muligheter til å
komme med innspill gjenno m hele planprosessen.

3
Fylkesutvalget påpeker at målsettingen må være å få mest mulig persontrafikk på Ringeriksbanen og ny
E16 og at det blir minst mulig resttrafikk på lokalt og regionalt vegnett. Det forutsettes at det kjøres
trafikkanalyser for å kom me frem til best mulige løsninger som bidrar til at målsettingene nås.
Fylkesutvalget forventer at kommunale og fylkeskommunale veger, som får en endret funksjon i form
av økt trafikk som en følge av prosjektet, blir oppgradert som en del av prosjektet



4
Fylkesutvalget ber om at arbeidet med omklassifisering av veger som følge av ny E16 må gjennomføres
parallelt med reguleringsarbeidet. Det er ikke ønskelig at dette tas så sent som i byggefasen. Det
forutsettes at Fellesprosjektet legger opp til god dialo g med kommunene og fylkeskommunen i
omklassifiseringsprosessen. Fylkeskommunen forventer at veg som omklassifiseres fra Statlig veg til
fylkeskommunal veg istandsettes til ny funksjon i henhold til vegloven §7.

5
Fylkesutvalget ber om at det utredes hvilke veger som vil bli berørt i anleggsfasen og på hvilken måte
anleggstrafikken påvirker vegene. Avbøtende tiltak må beskrives, og det forventes at veger som blir
påført stor slitasje som en følge av anleggstrafikk, blir satt i stand.

6
Fylkesutvalget forutsetter at Hønefoss stasjon og Sundvolden stasjon utbygges som IC knutepunkt med
god tilrettelegging for overgang til buss og andre transportmidler. Det er viktig at busssterminalen
legges i god tilknytning til stasjonen og nær Hønefoss sentrum.

7
Fyl kesutvalget anbefaler at behov for massedeponi utenfor planavgrensningen løses som statlig
reguleringsplan og i nært samarbeid med kommunene og regionale myndigheter.

8
Fylkesutvalget ber Kommunal - og moderniseringsdepartementet ta stilling til premissene for økologisk
kompensasjon og at det særlig legges vekt på avbøtende tiltak for tap av arealer til rekreasjon og
friluftsliv.

9
Fylkesutvalget fraråder utbygging av jernbanestasjon i Avtjernaområdet i Bærum kommune. Det
begrunnes ut i fra økt reisetid, økte kostnader til stasjonsutbygging og at Avtjerna ikke er et prioritert
utbyggingsområde i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.

Behandling i Fylkesutvalget - 11.01.2017

Hanne Lisa Matt (MDG) fremsatte f ølgende forslag på vegen av MDG:

Planprogrammet avvises og returneres med følgende begrunnelser og innspill:
Miljøpartiet De Grønne er sterkt skeptisk til trasevalget og fremdriften i fellesprosjektet for RB og ny
E16 og vi støtter ikke opp om fellesprosj ektet og framdriftsplanen KMD her fremlegger. Vi er særlig
uenige i samfunnsmål og effektmål av ny E16 i planforslaget. Vi vil ikke bygge ny firefelts motorvei ved
siden av Ringeriksbanen. Dette har vi også gitt utrykk for i vårt vedtak ifm fylkestingssak PS5916
høringsinnspill til NTP (08.06.2016).
Som fylkesrådmannen i denne saken påpeker, så er det normalt slik at utredningsarbeidet startes opp
etter planprogrammet er fastsatt. Utrednigsarbeidet pågår nå likevel for fullt i dette prosjektet.
Tidsfristen e og kravet til framdrift som departementet har lagt opp til i saken må bære en stor del av
ansvaret for dette (se s.9). Dette går bl.a. utover viktige lokale verdier, natur - , klima - , og miljøhensyn og
kvaliteten av utredningene. Planprogrammet som det er presentert nå lever ikke opp til de krav til
innsyn, utsyn og konsekvens en moderne ansvalig og helhetlig bærekraftig samferdselspolitikk bør sette
seg.
Et planprogram er «bibelen» i det videre arbeidet med prosjektet og et fastlagt planprogram kan ikke
s enere forandres. På flere områder gir ikke forslaget til planprogram en fasit på gjennomførelse, men



opplyser at det velges senere i reguleringsplanen. Planprogrammet er presentert i en uforpliktende
form. Alternativene er for mange og for lettvinte i krev ende saker som gjelder miljø, natur, våtmarker
og folks boliger. Det er ikke mulig å unngå enorme lokale skadevirkninger når to samferdselssystemer
brøyter seg gjennom store deler av jomfruelig mark og internasjonale våtmarksområder. Når skaden er
skjedd, er den irreversibel for all tid og kan ikke kompenseres. Vi må gidde å bruke tid på en god
planprosess.
På basis av dette støtter vi ikke vedtakspunkt 1 og 2 i fylkesrådmannens forslag til vedtak i sak PS1/17.
Vi støtter derimot vedtakspunkt 3 - 9 i samme s ak som innspill, samt selve drøftingen og bakgrunnen i
saksfremlegget som påpeker meget viktige aspekter som bør hensyntas i videre planlegging.
Vi viser i tillegg til flere viktige forhold som ikke tas opp i planprogrammet. I kapitel to vises det til
gje ldende statlige føringer, uten at konsekvensene skisseres grundig i planforslaget. Klimaforliket og
Norges ratifisering av Paris - konvensjon pålegger utbyggere å ta klimahensyn. For at slike hensyn skal
være reelle, må klimaberegninger for utbyggingen, både med tunnelbygging, massetransport, bruk av
betong mm presenteres og utredes mot alternativer. Et pilotprosjekt som dette kan ikke være bekjent
av noe annet!
Det er ikke presentert pålitelige beregninger mht. samfunnsnytte og kostnad ved fellesprosjektet. En
rekke nødvendige, men fordyrende konstruksjoner er kommet til og sentrale elementer for
lønnsomheten for Sandvikalinjen er falt bort og forandrer regnstykket. Tap av ikke - prissatte
naturverdier er mye større enn antatt. Jordtapet er betydelig, tap av f rilufts - og skogsområder likeså.
Erstatningsforslag, miljøoppfølgings - plan, avbøtende og kompenserende tiltak med vekt på
naturmanfold, flomsikring og jordvern/jordbruk er fraværende/tvilsomme. En helhetlig vurdering av
berørte økosystemer og arter er ikke avklart. Det er ikke konsekvensutredet hvilke av de 5 berørte
lovene (side 10 - 12) som brytes og/eller må veies opp mot sektorlover. Listen over lover er også
ufullstendig. Løsninger for kryssing av Kroksund og Mælingen mangler. Plassering av massedeponier og
kjøreveier er ikke konsekvensutredet. Antall boliger som berøres er dramatisk og de store psykososiale
utfordringene må belyses. Alt dette må konsekvensutredes, også sett i lys av alternativer som finnes.
Klimahensyn og samfunnsøkonomisk lønnsomhet må legges til grunn for transportpolitikken og
samferdselspolitiske prioriteringer må gjøres med utgangspunkt i disse. Dette innebærer at tiltak med
størst samfunnsnytte må gjennomføres først. Vi mener at jernbanetiltak og næringstransport er slike.
Dessuten må de ikke prissatte verdiene i mye større grad inngå i hva som defineres
samfunnsøkonomisk lønnsom.
Vi mener utredningene i planarbeidet ikke er godt dekkende og ber derfor KMD om at planprogrammet
går en runde til for å fange opp de store kunnskapshulle ne vi (mf i denne høringsrunden) påpeker. Vi
forutsetter at kommunene, fylkeskommunen og regionale myndigheter deltar i arbeidet med
utredningene og gis muligheter til å komme med innspill gjennom hele planprosessen.

Utsettelsesforslaget fra Matt tatt opp til votering (se avstemming).
Saken gikk til videre behandling.

Viel Jaren Heitmann (Sp) fremsatte endringsforslag på vegne av AP, SP, V, MDG og SV

1
Fylkesutvalget støtter opp om prosjektet og framdriftsplanen. Prosjektet er av stor nasjonal og reg ional
betydning. Prosjektet legger til rette for styrking av Ringeriksregionen.
2
Fylkesutvalget mener utredningene i planarbeidet er godt dekkende, men ber om at de styrkes slik det
redegjøres for i saksfremlegget. Siden utredningsarbeidet p g r for fu llt forutsettes det at kommunene,
fylkeskommunen og regionale myndigheter deltar i arbeidet med utredningene og gis muligheter til
komme med innspill gjennom hele planprosessen.
3
Fylkesutvalget p peker at m lsettingen m være f mest mulig pers ontrafikk p Ringeriksbanen og ny
E16 og at det blir minst mulig resttrafikk p lokalt og regionalt vegnett. Det forutsettes at det kjøres
trafikkanalyser for komme frem til best mulige løsninger som bidrar til at m lsettingene n s.



Fylkesutvalget f orventer at kommunale og fylkeskommunale veger, som f r en endret funksjon i form
av økt trafikk som en følge av prosjektet, blir oppgradert som en del av prosjektet
4
Fylkesutvalget ber om at arbeidet med omklassifisering av veger som følge av ny E16 m gjennomføres
parallelt med reguleringsarbeidet. Det er ikke ønskelig at dette tas s sent som i byggefasen. Det
forutsettes at Fellesprosjektet legger opp til god dialog med kommunene og fylkeskommunen i
omklassifiseringsprosessen. Fylkeskommunen forvent er at veg som omklassifiseres fra Statlig veg til
fylkeskommunal veg istandsettes til ny funksjon i henhold til vegloven §7.
5
Fylkesutvalget ber om at det utredes hvilke veger som vil bli berørt i anleggsfasen og p hvilken m te
anleggstrafikken p vir ker vegene. Avbøtende tiltak m beskrives, og det forventes at veger som blir
p ført stor slitasje som en følge av anleggstrafikk, blir satt i stand.
6
Fylkesutvalget forutsetter at Hønefoss stasjon og Sundvolden stasjon utbygges som IC knutepunkt med
g od tilrettelegging for overgang til buss og andre transportmidler. Det er viktig at busssterminalen
legges i god tilknytning til stasjonen og nær Hønefoss sentrum.
7
Fylkesutvalget anbefaler at behov for massedeponi utenfor planavgrensningen løses som sta tlig
reguleringsplan og i nært samarbeid med kommunene og regionale myndigheter.
8
Fylkesutvalget ber Kommunal - og moderniseringsdepartementet ta stilling til premissene for økologisk
kompensasjon og at det særlig legges vekt p avbøtende tiltak for tap av arealer til rekreasjon og
friluftsliv.
9
Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes behandlet tilsvarende som øko - kompensasjon
(fysisk kompensasjon) med bakgrunn i at matproduksjon skal opprettholdes på samme nivå som før
utbygging.
10
Fylkes utvalget frar der utbygging av jernbanestasjon i Avtjernaomr det i Bærum kommune. Det
begrunnes ut i fra økt reisetid, økte kostnader til stasjonsutbygging og at Avtjerna ikke er et prioritert
utbyggingsomr de i Regional plan for areal og transport i Os lo og Akershus.

Avstemming

Forslag fremsatt av Matt fikk 1 (MDG) stemme, og falt.
Forslag fremsatt av Heitmann, pkt 1 og 2 fikk 14 mot 1 (MDG) stemme og ble vedtatt.
Forslag fremsatt av Heitmann, pkt 3 – 10, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1
Fylkesutvalg et støtter opp om prosjektet og framdriftsplanen. Prosjektet er av stor nasjonal og regional
betydning. Prosjektet legger til rette for styrking av Ringeriksregionen.
2
Fylkesutvalget mener utredningene i planarbeidet er godt dekkende, men ber om at de st yrkes slik det
redegjøres for i saksfremlegget. Siden utredningsarbeidet p g r for fullt forutsettes det at kommunene,
fylkeskommunen og regionale myndigheter deltar i arbeidet med utredningene og gis muligheter til
komme med innspill gjennom hele pla nprosessen.
3
Fylkesutvalget p peker at m lsettingen m være f mest mulig persontrafikk p Ringeriksbanen og ny
E16 og at det blir minst mulig resttrafikk p lokalt og regionalt vegnett. Det forutsettes at det kjøres
trafikkanalyser for komme frem til best mulige løsninger som bidrar til at m lsettingene n s.



Fylkesutvalget forventer at kommunale og fylkeskommunale veger, som f r en endret funksjon i form
av økt trafikk som en følge av prosjektet, blir oppgradert som en del av prosjektet
4
Fylkesutvalget ber om at arbeidet med omklassifisering av veger som følge av ny E16 m gjennomføres
parallelt med reguleringsarbeidet. Det er ikke ønskelig at dette tas s sent som i byggefasen. Det
forutsettes at Fellesprosjektet legger opp til god dial og med kommunene og fylkeskommunen i
omklassifiseringsprosessen. Fylkeskommunen forventer at veg som omklassifiseres fra Statlig veg til
fylkeskommunal veg istandsettes til ny funksjon i henhold til vegloven §7.
5
Fylkesutvalget ber om at det utredes hvil ke veger som vil bli berørt i anleggsfasen og p hvilken m te
anleggstrafikken p virker vegene. Avbøtende tiltak m beskrives, og det forventes at veger som blir
p ført stor slitasje som en følge av anleggstrafikk, blir satt i stand.
6
Fylkesutvalget forutsetter at Hønefoss stasjon og Sundvolden stasjon utbygges som IC knutepunkt med
god tilrettelegging for overgang til buss og andre transportmidler. Det er viktig at busssterminalen
legges i god tilknytning til stasjonen og nær Hønefoss sentrum.
7
Fy lkesutvalget anbefaler at behov for massedeponi utenfor planavgrensningen løses som statlig
reguleringsplan og i nært samarbeid med kommunene og regionale myndigheter.
8
Fylkesutvalget ber Kommunal - og moderniseringsdepartementet ta stilling til premissen e for økologisk
kompensasjon og at det særlig legges vekt p avbøtende tiltak for tap av arealer til rekreasjon og
friluftsliv.
9
Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes behandlet tilsvarende som øko - kompensasjon
(fysisk kompensasjon) med bak grunn i at matproduksjon skal opprettholdes på samme nivå som før
utbygging.
10
Fylkesutvalget frar der utbygging av jernbanestasjon i Avtjernaomr det i Bærum kommune. Det
begrunnes ut i fra økt reisetid, økte kostnader til stasjonsutbygging og at Avtje rna ikke er et prioritert
utbyggingsomr de i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.

Buskerud fylkeskommune
Georg N. Smedhus

f ylkesrådmann

Bakgrunn for saken
Jernbaneverket har i brev av 8. november 2016 varslet oppstart av statlig d etaljreguleringsplan med
tilhørende konsekvensutredning for Ringeriksbanen fra Sandvika til Hønefoss, og for ny E16 på
strekningen fra Høgkastet til Ve - krysset vest for Hønefoss. Samtidig med varsel om oppstart av
planarbeidet er forslag til planprogram på høring. Planavgrensningen fremgår av varsel om
planoppstart.

Høringsfristen er satt til 10. januar 2017. Fylkeskommunen har utsatt frist til 11. januar 2017.

Jernbaneverket og Statens vegvesen har etablert prosjektsamarbeidet «Fellesprosjektet» for
gjen nomføringen av tiltaket. I saksfremlegget benyttes «Fellesprosjektet» som betegnelse på tiltaket.

Forslag til planprogram er en «plan for planleggingen» og inneholder en beskrivelse av prosjektet, samt
forslag til utredningsprogram som beskriver relevante tema som skal konsekvensutredes. Kommunal og



moderniseringsdepartementet godkjenner og vedtar planprogram ihht. plan - og bygningslovens § 4 - 1,
annet ledd.

Normalt er det slik at utredningsarbeidet startes opp etter at planprogrammet er fastsatt. På grunn av
tidsfristene og kravet til framdrift pågår utredningsarbeidet for fullt. Kommunene, fylkeskommunen og
regionale myndigheter er inneforstått med dette og medvirker i utrednings - og planleggingsarbeidet slik
at framdriften kan opprettholdes. Fellesprosje ktet sørger også for at alle parter er oppdatert og
informert. Dette gjelder også grunneiere og andre som blir berørt av prosjektet.

Planen omfatter 4 - felts motorvei med bruer og kryssløsninger, samt to - spors jernbane med stasjoner
på Sundvolden og Hønefo ss. I forslaget til NTP 2018 - 2029 er prosjektet forutsatt å være bundet og det
er satt av ca. 20,1 milliarder kroner til finansiering av prosjektet. Kostnadene for hele prosjektet er
kalkulert til ca. 26 milliarder kroner.

Det legges til grunn følgende f remdriftsplan:
Arbeid med reguleringsplan frem til vedtak, inkludert offentlig ettersyn og
merknadsbehandling: høst 2018
Planlegging av bygging og kontrahering: 2016 - 2023
Byggeperiode: 2019 - 2024
Åpning: 2024

Forslag til planprogram ble drøftet i regionalt planforum 1. desember 2016.

Forslag til planavgrensning

Varslet planavgrensning er omfattende og vil, når endelig detaljreguleringsplan legges frem, være
annerledes enn det som nå er varslet. Underveis i planarbeidet kan det bli aktuelt med justeringer.
Planavgrensningen må være tilstrekkelig slik at det er mulig å få til et fullt kollektivknutepunkt på
Hønefoss innenfor planområdet.

Forholdet til fylkesveger

Fylkeskommunen er eier av store deler av veinettet i området som blir berørt av fellesprosjektet.
Fylkeskommunen påpeker at følgende forhold må utredes i planarbeidet:

Fysisk berørt veinett, ombygging, oppgradering, forsterking av bruer etc
Trafikkfordeling på veinettet
Omklassifisering

Anleggstrafikk på eksisterende vegnett
Fylkeskommunen mener det må utredes hvilke veger som vil bli berørt i anleggsfasen og på hvilken
måte anleggstrafikken påvirker vegene. Avbøtende tiltak må beskrives, og det forventes at veger som
blir påført stor slitasje som en følge av anleggstrafikk, blir satt i stand.

Trafik kanalyser
Det er en forutsetning at trafikken i størst mulig grad benytter ny, trafikksikker E16, og at det ikke blir
lekkasje av trafikk til regionalt og lokalt vegnett. Plassering av kryss og bomstasjoner er en viktig faktor
ved trafikkfordeling. Fylkesk ommunen forutsetter at det benyttes trafikkmodeller og kjøres
trafikkberegninger i forbindelse med kryssplassering og bomplassering, og som verktøy for å synliggjøre
framtidig trafikkbelastning på regionalt og lokalt vegnett.
Fylkeskommunen og kommunene må delta i dette arbeidet, og det blir særlig viktig å koble dette til
arbeidet med områdeplan for Hønefoss og andre planer som må utarbeides som en følge av
Fellesprosjektet.

Det er usikkert hvor stor vekst det vil komme i Ringeriksområdet som følge av ny Ringeriksbane/E16 og
næringsutvikling. Det bør derfor gjennomføres transportmodellberegninger med ulike vekst - scenarier.



Oppgradering av lokale og regionale veger
Fylkeskommunen forventer at kommunale og fylkeskommunale veger, som får en endret funksjon i
form av økt trafikk som en følge av prosjektet, blir oppgradert som en del av Fellesprosjektet.

Omklassifisering av veger
Fylkeskommunen vil særlig påpeke at det er viktig at all omklassifisering av veger som følge av ny E16
må gjennomføres parallelt med reguleringsarbeidet. Det er ikke ønskelig at dette tas i byggefasen. Det
forutsettes at det gjøres i tett dialog med kommunene og fylkeskommunene. Dette er svært viktig i det
videre planarbeidet for de berørte vegene, for både kommunene og fylkeskommunen. Avbøtende tiltak
på etterbruk av de omklassifiserte vegene må beskrives.

Fellesprosjektet vil vurdere behov tiltak for å oppnå vannutskifting i Steinsfjorden. Dersom det blir
aktuelt at fylkeskommunen skal overta eksisterende E16 over Steinsfjorden, vil det være en betingelse
av nødvendige tiltak for vannutskifting er gjennomført før en slik overtagelse.

Kollektivknutepunkt

Hønefoss stasjon
Planprogrammet beskriver at løsninger for at Hønefoss stasjon skal bli et best mulig knutepunkt og
overgang med hens yn til logistikk, effektivitet og bykontekst, skal utredes (side 68). Videre at tilknytning
mellom Hønefoss stasjon, sentrum og annet kollektivtilbud blir en viktig del av planarbeidet (side 43).

Fylkeskommunen påpeker at det er svært viktig at planavgren sningen rundt Hønefoss stasjon
inneholder nok areal for å tilrettelegge for ett samlet kollektivt knutepunkt i Hønefoss slik at det blir en
god kobling mellom transportformene tog, buss, sykkel, gående, taxi og bil. Det forutsettes at stasjonen
plasseres s å nær Hønefoss sentrum som mulig. Det må sikres tilstrekkelig med areal i tilknytning til
stasjonen i planavgrensningen slik at funksjoner som naturlig inngår i kollektivknutepunktet ivaretas,
herunder terminal for buss, sykkel - og bilparkering. Det er vik tig at bussterminalen plasseres i god
tilknytning til togstasjonen og nær Hønefoss sentrum. Hønefoss har et stort omland med mye spredt
bebyggelse, derfor må også kapasiteten på bilparkering, inkludert innfartsparkering, ta hensyn til dette.
Arealets stør relse i avgrensningen må være slik at dagens busstrafikk, samt den forventede
trafikkveksten kan sikres en god adkomst til - og trafikkavvikling i forbindelse med stasjonen.

Sundvollen stasjon
Planprogrammet beskriver at det skal gjennomføres et parallello ppdrag med tre arkitektgrupper, for å
få et bredt grunnlag for vurdering av potensial og muligheter for tettstedutvikling på Sundvollen. Det
skal utredes løsninger for at Sundvollen stasjon skal bli et best mulig knutepunkt. I arbeidet inngår
vurdering av kapasitets - og arealbehov for ulike funksjoner for stasjonsområdet, herunder sykkel - og
bilparkering og buss - stopp (side 67).

Fylkeskommunen mener at buss - stopp plasseres inne på stasjonsområdet og ikke langs veg. Dette må
inngå i utredningen. Det må plan legges for en kapasitet for 4 - 6 busser samtidig.

Fremtidig forlengelse IC

En eventuell fremtidig forlengelse IC til eksempelvis Jevnaker, må være basert på markedsanalyse. Det
er viktig at infrastrukturen ved stasjonen muliggjør en slik forlengelse også fo r persontog langs alle fem
grenbaner.

Metode for konsekvensutredning

Fellesprosjektet har valgt å følge Håndbok V712 fra Statens vegvesen og Håndbok JD20 fra
Jernbaneverket, som metode for konsekvensutredning. Det skilles mellom prissatte og ikke prissatt e
konsekvenser. Det prissatte konsekvensene kan måles, eksempelvis midler som går med til investering



som drift og vedlikehold, mens ikke prissatte konsekvenser er naturmangfold og naturmiljø. Metoden
har en del begrensninger når det gjelder å synliggjøre konsekvensene og fylkeskommunen ber om at
departementet vurderer om kravene til konsekvensutredning er tilstrekkelig oppfylt jf. forskriftene.

Kapittel 5 Utredningsprogram inneholder er del tabeller hvor utredningsbehovet er punktvis listet opp.
Fylkesko mmunen vil påpeke at denne opplistingen ikke kan anses som fullstendig i og med det ikke er
samsvar mellom hva som beskrives og hva som er tatt med i opplistingen.

Massedeponi

På grunn av lange tuneller kommer det til å bli et stort overskudd av masser. N oe vil bli benyttet
fyllinger, avhengig av kvalitet kan noe benyttes til andre formål. Resten må deponeres.
Fylkeskommunen vurderer at det med stor sannsynlighet ikke er tilstrekkelig areal innenfor
planavgrensningen til å dekke behovet for massedeponi.

I forslag til planprogram beskrives det at deponiområdene ikke er avklart og må utredes. Med hensyn til
framdriften og forholdet til ulik syn på arealdisponering, anbefaler fylkeskommunen at områder for
massedeponi utredes og planlegges gjennom statlig regu leringsplan. Planarbeidet må skje i nært
samarbeid med kommunene.

Avbøtende tiltak og kompensasjon

I og med at prosjektet legger beslag på store arealer og vil føre til inngrep i store naturområder er det
aktuelt med såkalt økologisk kompensasjon. Det vil si at en vil forsøke å finne andre areal som kan
erstatte tapet av verdifulle naturområder. Kartlegging av areal som kan være egnet for økologisk
kompensasjon er i gang. Det skal også fastlegges en kompensasjonsfaktor dvs. hvor store arealer skal
settes av / kompenseres, eks 1:1 eller et annet forholdstall. Det skal også kompensere for
landbruksareal som går tapt.

Kompensering av tap av naturområder og landbruksareal kan ha store konsekvenser, spesielt for Hole
kommune, dersom slik kompensasjon skal skje lo kalt. Arbeidet med videre vern av naturområder skal
skje etter naturmangfoldloven. Når det gjelder kompensasjon for tapte landbruksområder vil det skje i
form av nydyrking.

Fylkeskommunen forutsetter at arbeidet og prosessene med kompensasjon skjer i et t ett samarbeid
med kommunene.

Forholdet til kulturminner

Automatisk freda kulturminner
Fylkeskommunen har i 2016 gjennomfør arkeologiske registreringer i deler av planområdet etter
bestilling fra Jernbaneverket. Grunnlaget for registreringene har vært en «b åndleggingssone» som
fylkeskommunen har mottatt fra Jernbaneverket. Fylkeskommunen er pr. desember 2016 enda ikke
ferdige med å behandle de funn som er gjort i planområdet og registreringsrapport er enda ikke
ferdigstilt. Fylkeskommunens vurdering av forho ldet til automatisk freda kulturminner gis på grunnlag
av en overordnet vurdering av de funn som er gjort i tillegg til den kjennskap fylkeskommunen har til
automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Fylkeskommunen tar forbehold om at det kan
bl i behov for å gjøre enkelte justeringer i vurderingene når registreringsrapporten skal ferdigstilles.
Fylkeskommunen forventer å kunne oversende resultatene fra årets feltsesong i form av en årsrapport
våren 2017.

Fylkeskommunen har kjennskap til i overka nt av 30 lokaliteter med automatisk fredete kulturminner
innenfor det varslede planområdet, men det er ikke tilstrekkelig grunnlag for å gi uttale om
konfliktnivået mellom plan og automatisk fredete kulturminner. Fylkeskommunen må derfor
gjennomføre ytterl igere kulturminneregistreringer i henhold til kulturminnelovens §§ 8 og 9.



Trasé for vei og bane på strekningen Høgkastet - Rørvik, område for tunnelinnslag på nordsiden av
Kroksundet, område for vei og bane over Bymoen, og over Mælingen er i stor grad ferd ig registrert.
Fylkeskommunen har i disse områdene registrert 10 nye lokaliteter med automatisk fredete
kulturminner. Varslet planområde i varsel om planoppstart er vesentlig større en den
«båndleggingssonen» fylkeskommunen så langt har arbeidet etter. Pot ensialet for at det finnes
ytterligere automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet på de strekningene som er
undersøkt må anses som høyt. Det vil derfor kunne være nødvendig med supplerende undersøkelser på
disse strekningene.

Fylkeskommunen vil også måtte gjøre registreringer på Sundvollen, ved Kroksundødegården, på
Helgelandsmoen, på Prestmoen, i området rund Styggedalen, på Tolpinrud og ved Ve/Veien.
Potensialet vurderes som spesielt høyt i områder med dyrka mark, og da spesielt i området sør f or
Ve/Veien i Ringerike kommune.

Det varslede planområdet er meget stort og omfatter blant annet influensområder som ikke direkte vil
bli berørt av tiltak eller terrenginngrep. Det vil derfor ikke være hensiktsmessig å registrere hele det
varslede planomr ådet. Fylkeskommunen påpeker at kulturminnelovens § 9 må være oppfylt i hele
planområdet når planen legges ut til offentlig ettersyn, uansett arealformål. Dette gjelder alle
permanente tiltak, men også alle midlertidige anleggsområder, riggområder og andre midlertidige
inngrep. Dette fordi alle slike tiltak vil kunne fjerne eller gjøre uopprettelig skade på automatisk fredete
kulturminner. Et unntak vil være områder som underlegges hensynssoner, uten at det reguleres til et
bestemt arealformål. Slik som for eksempel oppe på tunelltak. Dersom det er planlagt å legge en
sikringssone over tunellene uten at det skal reguleres til et bestemt arealformål vil fylkeskommunen
kunne godta at kulturminnelovnes § 9 ikke er oppfylt i disse områdene. Dersom disse områdene er
planlagt regulert til et bestemt arealformål vil det kunne åpne for ulike typer inngrep som kan komme
til å fjerne eller skade automatisk fredete kulturminner. Fylkeskommunen vil da måtte oppfylle
kulturminnelovens § 9 også i disse områdene. Dersom man er nødt til å utføre gravearbeider på
overflaten i forbindelse med etablering av tunell, det såkalte cut and cover prinsippet, vil
fylkeskommunen måtte gjøre registreringer oppe på tunelltaket. Fylkeskommunen antar at dette vil
være mest aktuelt i jordbru ksområdene sør og vest for Vik sentrum i Hole kommune, men også
eventuelle berørte områder på Krokskogen vil måtte undersøkes.

Da planområdet er vesentlig utvidet i forhold til fylkeskommunens tidligere beregningsgrunnlag vil det
kunne medføre at det må settes av mer tid til registreringer en tidligere antatt. Fylkeskommunen vil da
også måtte øke vårt budsjett i forhold til det kostnadsestimatet som tidligere er oversendt til
Fellesprosjektet.

Fylkeskommunen ber om så tidlig som mulig å få tilsendt en ov ersikt over områder som skal reguleres
og dermed undersøkes i henhold til kulturminnelovens § 9, slik at gjennomføring og oppbemanning for
feltsesongen 2017 kan planlegges. Fylkeskommunen minner om at kostnader i forbindelse med
registrering av automatisk fredete kulturminner skal dekkes av tiltakshaver, i henhold til
kulturminnelovens §10.

Fylkeskommunen ber også om så tidlig som mulig å få tilsendt eventuelle tilleggsreguleringer som for
eksempel masseuttak/massedeponi slik at disse kan tas med i planene for kommende feltsesong.

Fylkeskommunen har kun kjennskap til planområdets avgrensning og kjenner ikke til hvordan arealet er
tenkt disponert innenfor planområdet. Kulturminnevernets krav er at enkeltkulturminner ikke skal bli
liggende inne i byggeområde r slik at de kan bli skadet. Dersom Jernbaneverket i sin planlegging ser at
noen av de automatisk fredete lokalitetene blir liggende innenfor plangrensen ber fylkeskommunen om
at lokalitetene legges inn på plankartet. Dersom det viser seg at det vil være m ulig å ta vare på disse
kulturminnene fordi de ligger i områder der det planlagte arealformålet vil være forenelig med vern,
ber fylkeskommunen om at kulturminnene og deres sikringssoner legges inn på plankartet og



underlegges en hensynssone. Det vil her v ære hensynssone d, jf. Plan - og bygningslovens § 12 - 6, sone
for båndlegging etter særlov som er aktuell.

Reguleringsbestemmelsen for hensynssone d må formuleres slik:
"Båndlagt etter kulturminneloven av 1978. Innenfor gjeldende område (H730) ligger automatisk fredet
kulturminne. Det må ikke forekomme noen form for inngrep i grunnen eller andre tiltak innenfor disse
sonene uten tillatelse fra kulturminnemyndighetene".

Dersom de automatisk fredete kulturminnene helt eller delvis ligger inne i områder avsatt til utbygging,
midlertidige anleggs - og riggområder, eller andre formål som ikke er forenelig med vern slik at det er
konflikt mellom reguleringsplanen og det automatisk fredete kulturminnet, må det søkes dispensasjon
fra kulturminneloven for å få t il en utbygging. I hht. kml § 8 fjerde ledd skal det, i forbindelse med
behandlingen av reguleringsplan, tas stilling til om det kan gis tillatelse til inngrep i automatisk fredete
kulturminner som blir berørt av planen. Kulturminnene må da legges inn på p lankartet som
bestemmelsesområder.

Det vises til kulturminnedatabasen Askeladden for oppdatert informasjon om hvilke kulturminner som
blir berørt av planen.

Automatisk fredete kulturminner fra middelalder
Riksantikvaren er i henhold til Forskrift om fagl ig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven, ansvarlig
for forvaltning av automatisk fredete kulturminner fra middelalder. Det varslede planarbeidet vil kunne
virke inn på restene av et monumentalt gårdsanlegg fra seinmiddelalderen på Storøya i Tyrifjor den.
Anlegget er i dag tolket som en forvaltningsgård underlagt biskopen på Hamar.

Riksantikvaren bemerker at anleggene på Storøya ikke er i direkte konflikt med utvidelsen av E16, og
ligger også utenfor planområdet. Det er likevel viktig at eventuelle vi suelle konsekvenser utredes som
en del av konsekvensutredningen av ny trase for E16. Riksantikvaren anbefaler at tunet på Storøya
brukes som fotostandpunkt for visualisering av konsekvensene for anlegget.

Riksantikvaren understreker at de middelalderske a nleggene på Storøya er av nasjonal verdi og det
forutsetter at det tas tilbørlig hensyn til disse i den videre planleggingen av E16 og Ringeriksbanen.

Nyere tids kulturminner
E16/Ringeriksbanen vil medføre store inngrep i omgivelsene, og det er viktig at konsekvensene og
virkningene av tiltaket vil ha blir godt utredet – også de visuelle konsekvensene. Fylkeskommunen ser
det som positivt at kulturmiljø og landskapsbilde er oppført blant temaene som skal utredes i
konsekvensutredningen.

Det er utarbeidet en liste med kilder som skal utgjøre grunnlagsmateriale for utredningsprogrammet.
Hole kommune utarbeider en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Fagrapporten for de
arkeologiske kulturminnene står nevnt, men fylkeskommunen etterlyser at fagra pporten for nyere tids
kulturminner også legges til grunn og føres opp i listen. Arbeidet med fagrapporten for nyere tids
kulturminner er under sluttførelse. Fylkeskommunen bemerker også at Ringerike kommune har
gjennomført en registrering av verneverdige bygninger i Hønefoss som også vil være et viktig
grunnlagsmateriale for konsekvensutredningene. Grunnlagsmateriale oppført i utredningsprogrammet
for kulturmiljø, vil også være relevant i utredningsprogrammet for landskapsbilde.

Fylkeskommunen anbefaler at rapporten om kulturmiljø er tydelig på hva grunnlaget for
verdivurderingene i konsekvensutredningene er basert på.

Nærvirkning, fjernvirkning og barrierevirkning blir her viktig å vurdere. Fylkeskommunen anbefaler at
dette også neves som en del av ut redningsbehovet for i tabellen for temaet kulturmiljø.



Annet
Forslag til planprogram henviser i kapittel 2.2. til arbeidet med Regional plan for kulturminnevern .
Steinssletta - Norderhov er et av kulturmiljøene som foreslås i den regionale planen. Fylkesko mmunen vil
spesielt bemerke at Øya - Stabells gate i Hønefoss også er blant disse kulturmiljøene da dette
kulturmiljøet delvis er innenfor planområdets avgrensning. Dette området er også oppført i
Riksantikvarens NB! - register.

Forslag til planprogram inne holder for lite informasjon for å kunne ta stilling til hvilke verneverdige
bygninger innenfor planområdet som blir berørt av prosjektet. Fylkeskommunen anbefaler at
planleggingen søker å ta hensyn til fredete og verneverdige kulturminner. Det anbefales og så
avbøtende tiltak i de områdene hvor E16/Ringeriksbanen vil komme i de nære omgivelsene til fredete
og verneverdige kulturminner. Her nevnes Helgelandsmoen og Hønefoss spesielt.

Veianlegget og nytt dobbeltspor vil bli svært synlige elementer i landskap et. Ved siden av å vurdere
konsekvensene tiltaket vil ha for kulturminner/kulturmiljø og kulturlandskap i de deler hvor anleggene
blir liggende i dagsoner, ser fylkeskommunen det også som viktig at planarbeidet vurderer
virkningen midlertidige tiltak og ev entuelle deponier vil ha for kulturminner/kulturmiljø og
kulturlandskap.

Fylkeskommunen anbefaler at det utarbeides gode illustrasjoner slik at det er mulig å ta stilling til
planforslaget. Det bør lages illustrasjoner som viser tiltakets virkning for kulturminner/kulturmiljø og
kulturlandskap i områder hvor det er store kulturminneverdier og i områder hvor anleggene planlegges
i nærheten av kulturminner.

Friluftsliv

Tiltaket berører mange friluftsområder som er viktige for regionen. Dette gjelder s pesielt i Hole
kommune. Fylkeskommunen vil påpeke at en del av disse områdene som berøres eller går tapt som
følge av tiltaket må inngå i konsekvensutredningen. Fylkeskommunen mener eventuelle
erstatningsområder må utredes som kompensasjonstiltak.

Fylkesk ommunen gjør oppmerksom på at kartlegging av friluftsområder i kommunene er startet opp i
et samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen. Fylkeskommunen ber om at denne
kartleggingen legges til grunn i planarbeidet.

Forholdet til Regional plan for vannfor valtning

Fylkeskommunen støtter at det i forslag til planprogram er lagt vekt vurderinger av konsekvenser for
vannutskifting, vannkvalitet og naturmangfold i Steinsfjorden. Det er også vesentlig at konsekvenser for
økologisk tilstand i elver, bekker og inn sjøer langs hele strekningen vurderes opp mot de fastsatte
miljømålene i regional plan for vannforvaltning. Dette gjelder særlig for utforming av bruer, kulverter og
utfyllinger i og nær vassdragene, samt under driftsperioden. Fylkeskommunen forutsetter at tiltaket
ikke bidrar til å forverre miljøsituasjonen i vassdragene og peker spesielt på forholdet i Steinsfjorden.

Forholdet til fylkeskommunal eiendom

Fylkeskommunen er berørt av prosjektet som eier av Ringerike Folkehøgskole. Fylkeskommunens
eiendom l igger inntil dagens jernbanetrase på strekningen mellom Hønefoss stasjon og Tolpinrud, og vil
bli berørt av den nye planen ved økt trafikk samt eventuelt utvidet sikkerhetsområde/båndlagt område.

Fylkeskommunen ber om at konsekvenser av tiltaket og som be rører eiendommen forutsettes
kommunisert og drøftet med fylkeskommunen. Det forutsettes at det gjennomføres støyberegninger
iht. Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T - 1442/2012 og at resultatene av dette
kommuniseres med fylkeskommu nen, samt hvilke tiltak Jernbaneverket eventuelt skal iverksette.



Andre forhold

Bærum kommune ønsker at det anlegges en stasjon som kan betjene nytt boligområde i Avtjerna -
området. I forslag til planavgrensning og planprogram er det ikke foreslått en ny st asjon her.
Fylkeskommunen vil ikke gå inn for at det planlegges en stasjon her på grunn et stopp her vil øke
reisetiden. Kostnaden med bygging av en stasjon i området vil gå utover totaløkonomien i prosjektet.
Videre vil et nytt boligområder i Avtjerna - omr ådet være i strid med vedtatt areal - og transportplan for
Akershus.

Konklusjon

Fylkesrådmannen anbefaler at Fylkesutvalget slutter seg til merknadene som fremkommer i
saksfremlegget.

Fylkesrådmannen anbefaler at Fylkesutvalgets vedtak og saksfremlegget ti l sammen utgjør
fylkeskommunens merknader til forslag til planprogram. Kommunal - og moderniseringsdepartementet
bes gjøre endringer i planprogrammet i tråd med fylkeskommunens merknader.

Fylkesrådmannen peker på at planarbeidet skjer i et godt samarbeid m ed kommuner, fylkeskommunen
og regionale myndigheter. Medvirkningen i forhold til grunneiere og berørte parter er også god.
Samarbeid og framdrift er bra innenfor alle tema som er under utredning.

Ringeriksbanen og ny E16 har stor nasjonal og regional be tydning. Reisetiden til Bergen med tog vil bli
redusert med ca. en time. Ringeriksregionen knyttes tettere til hovedstadsregionen og rask og
miljøvennlig transport til og fra Oslo gir regionen gode vekstmuligheter.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Rin geriksbanen og E16 – Fellesprosjektet informasjonsside
http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/prosjekter/ringeriksbanenoge16/

Vedtak i Ringerike kommune om høringsuttalelse, møte i kommunestyret 15. desember 2016
http://www.ringerike.kommune.no/Lokaldemokrati /Politisk -
styring/sru/#se:mote/moteid:5906/utvalgid:667

Vedtak i Hole kommune om høringsuttalelse, møte i kommunestyret 12. desember 2016
http://www.hole.kommune.no/getfile.php/3707950.1862.peuctcrtvv/Ringeriksbanen+og+E16+H%C3%
B8gkastet+ - +Ve - krysset+varsel+om+oppstart+av+planarbeid+%28L%29%28290114%29.pdf

Konklusjon

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt )



Saksframlegg

Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID

John - Morten Landrø 07.12.2016 FA - L12 15/2904

Saksnr Utvalg Type Dato
110/16 Kommunestyret PS 12.12.2016

Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Ve - krysset varsel om oppstart
av planarbeid
Uttalelse til planprogram

Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.:
Plan - og bygningsloven

Underretning sendes:
Ringerike kommune
Jevnaker kommune
Buskerud Fylkeskommune
Jernbaneverket

Vedlegg:
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E 16: Varsel om oppstart av planarbeid og høring av
planprogram

Rådmannens innstilling
1. Hole kommune vedtar å sende høringsuttalelse til planprogrammet for

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss, slik den fremkommer i
dette saksfremlegget.

2. Hole kommune vil spesielt fremheve følgende punkter:
a. Konsekvenser for innbyggerne generelt og brukere av kommunenes

tjenester spesielt, må utredes grundig, og synliggjøres som eget tema.
b. Støy og andre nærføringsulemper i forhold til institusjonsbyggene i

Kroksund må utredes spesielt, for både anleggs - og driftsfasen.
c. Av hensyn til institusjonsbyggene i Kroksund og annen boligbebyggelse,

ber Hole kommune om at broløsningen f or E - 16 broene legges lengst
mulig sør.

d. Framtidige vei og trafikkløsninger må utredes slik at det blir god
sammenheng mellom kryss, stoppested og kommunens tettsteder.
Herunder også løsninger for gående og syklende.

e. Kryss mellom Fv. 158 og E16 i Sundvolle n "Åsa krysset" bør inngå i den
statlige reguleringsplanen og opparbeides med tilstrekkelig kapasitet tidlig
i Fellesprosjektets levetid.

f. Konsekvenser for kommunes drift som følge av den økte belastning
gjennomføring av dette prosjektet medfører, må utrede s nærmere i
samarbeid med kommunen.

g. For Hole kommune er det viktig at temaet nærmiljø og friluftsliv tas inn i



kap. 6 Særlig avbøtende og kompenserende tiltak.

Kommunestyret - 110/16
12.12.2016 - Møte b ehandling :
Kristin F. Bjella (Sp) fremmet følgende forslag til et nytt punkt "h" i rådmannens
innstilling:
"Det er viktig at alle berørte private eiendommer hva gjelder boligeiendommer,
jordbruk, skogbruk og evt. private veier til bruk i anleggsperioden blir varslet og at
evt. avtaler skrives i god tid."

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling ble med forslaget fra Kristin F. Bjella (Sp) enstemmig vedtatt.

VEDTAK - Kommunestyret :
1. Hole kommune vedtar å sende høringsuttalelse til planprogrammet for

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss, slik den fremkommer i
dette saksfremlegget.

2. Hole kommune vil spesielt fremheve følgende punkter:
a. Konsekvenser for innbyggerne generelt og brukere av kommunenes

tjenester spesielt, må utredes grundig, og synliggjøres som eget tema.
b. Støy og andre nærføringsulemper i forhold til institusjonsbyggene i

Kroksund må utredes spesielt, for både anleggs - og driftsfasen.
c. Av hensyn til institusjonsbyggene i Kroksund og annen boligbebyggelse,

ber Hole komm une om at broløsningen for E - 16 broene legges lengst
mulig sør.

d. Framtidige vei og trafikkløsninger må utredes slik at det blir god
sammenheng mellom kryss, stoppested og kommunens tettsteder.
Herunder også løsninger for gående og syklende.

e. Kryss mellom Fv . 158 og E16 i Sundvollen "Åsa krysset" bør inngå i den
statlige reguleringsplanen og opparbeides med tilstrekkelig kapasitet tidlig
i Fellesprosjektets levetid.

f. Konsekvenser for kommunes drift som følge av den økte belastning
gjennomføring av dette prosje ktet medfører, må utredes nærmere i
samarbeid med kommunen.

g. For Hole kommune er det viktig at temaet nærmiljø og friluftsliv tas inn i
kap. 6 Særlig avbøtende og kompenserende tiltak.

h. Det er viktig at alle berørte private eiendommer hva gjelder
boligeiend ommer, jordbruk, skogbruk, og evt. private veier til bruk i
anleggsperioden blir varslet og at eventuelle avtaler skrives i god tid.

Saksopplysninger
Jernbaneverket varslet i brev datert 8.11.2016, oppstart av detaljreguleringsplan med
tilhørende konsekvensutredning, for Ringeriksbanen fra Sandvika til Hønefoss, og for ny E16
strekningen fra Høgkastet til Ve - krysset vest for Hønefoss.



Reguleringsplanar beidet gjennomføres som statlig reguleringsplan med Kommunal - og
moderniseringsdepartementet som planmyndighet.

Samtidig med varsel om oppstart av planarbeid, legges forslag til planprogram på høring.
Høringsfristen er satt til 10.01.2017.

Planprogrammet s kal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister
og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig
berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Dette iht. pl an - og
bygningsloven § 4 - 1 annet ledd.
Dersom kommunestyret har andre forhold de ønsker å trekke fram i en høringsuttalelse fra
Hole kommune, kan dette fremmes som egne vedtakspunkt.

Vurderinger

Planavgrensning
Jernbaneverket gjorde Hole kommune oppmerks om på at adkomsten til boligområdet
Elstangen vil kunne bli berørt av den anbefalte linja. Det må planlegges ny adkomst til dette
boligområdet. Den varslede planavgrensningen gir ikke rom for dette. Kommunen er ikke
negativ til en utviding av planområdet i dette området, men vil gjøre oppmerksom på at Hole
kommune har varslet oppstart av en kommunedelplan for nye boligområder i samme
området. Denne legges nå ut på høring. Vi ber derfor om at planlegging for ny adkomstveg
samordnes med vegsystemet i forslag til kommunedelplan.

Marka
For Hole kommune er det meget viktig å verne om marka innenfor Markalovens
bestemmelser. Kommunen er kjent med at Jernbaneverket (FRE) vurderer flere alternative
tverrslag og deponiområder både innenfor og utenfor, Marka. For Hol e kommune er det ikke
ønskelig med anleggsarbeider i Marka.

Kommunen vil legge stor vekt på den ressurs som massene representerer og den
samfunnsnytten gjenbruk av massene kan gi. En deponering i Marka for senere gjenbruk, vil
medføre at omgivelsene påvirkes i en lengre periode enn selve tunnelarbeidene.

E16 bruene over Kroksund
Hole kommune viser her til tidligere vedtak i forbindelse med høring av Kommunedelplan for
E16 (SVV) og senere silingsrapporter (FRE), hvor kommunen ba om at E16 - brua legges
lengst mulig sør i Kroksund. Dette ut fra de konsekvenser en ser i driftsfasen og ikke minst i
anleggsfasen, i forhold til bebyggelsen i området og Hole kommunes institusjonsbygg i
Kroksund. (Kommer tilbake til dette senere).

Parallelloppdraget – utfylling i Sundvollbukta til stasjon m.m.
Hole kommune er meget godt fornøyd med at planprogrammet beskriver at det skal
igangsettes et parallelloppdrag for å se på mulig utvikling i området rundt Sundvollen.
Planprogrammet er tydelig på at områder som skal ivaret a funksjoner som naturlig inngår i
stasjonsområdet, skal reguleres som en del av planarbeidet. I området rundt stasjonen ses
det på mulighet for å fylle ut i vannet for etablering av stasjon, samt å kunne legge til rette for
sentrumsbebyggelse nær stasjone n.

Hole kommune ønsker, slik det er beskrevet i planprogrammet, å detaljregulere arealene
utenfor selve stasjonsområdet, slik at kommunen selv kan legge føringene for framtidig



arealbruk her. Men det er av stor betydning at den statlige planen regulerer hele det oppfylte
området slik at kommunen unngår nye utredninger før det kan detaljreguleres og bygges ut.
Det mest naturlige her, slik kommunen ser det, er at områdene utenfor stasjonsområdet
flatereguleres til sentrumsformål.

Høyde på bruene over Kroks und
Jernbaneverket har sett på alternative løsninger for brukryssingen over Kroksund, mht.
høyder. Med den stive horisontal kurvaturen samt det slake stigningsforholdet som
jernbanebrua må ha, vil konsekvensene ved valg av høyde, ha virkninger langt inn mo t Vik.
Kommunen vil påpeke at det er viktig å få belyst den fullstendige konsekvensen av dette.

Gamleveien 2 A (Sundjordet) og 2 B, Hole Bo og Rehab (Hole sykehjem),
Rudsødegården Bolig A og Bolig B
Det ble tidlig i prosessen kjent at to av Hole kommunes bofellesskap, Gamleveien 2A og 2 B,
vil kunne bli direkte berørt av Jernbanelinja over Kroksund. Videre at kommunens sykehjem,
Hole Bo og Rehab, og to bofellesskap for funksjonshemmede på samme tomt, vil være
utsatt for støy og annen uro, både i anleggsfa sen og i driftsfasen.

Brukerne ved boenhetene er sårbare og spesielt utsatt ved ytre påvirkning. Det er derfor helt
sentralt for kommunen at konsekvenser for brukerne ved sykehjemmet og de fire
bofellesskapene, blir grundig utredet både i forhold til anleg gssituasjonen og framtidig
driftsperiode. Det forutsettes her at fagpersoner i kommunen involveres i utredningsarbeidet.

Det må etableres ny lokalisering av bofellesskapene Gamleveien 2 A og 2 B, slik at disse
kan driftes uten ulemper fra anleggsarbeidene, allerede fra oppstart av disse.

Omlegging av kommunal infrastruktur
Hole kommune er fornøyd med at Ringeriksbanen og ny E16 kommer og med de muligheter
dette gir kommunen. Men vi ser også at en slik utbygging medfører stor omlegging av
kommunal infrastru ktur både midlertidig og permanent. Dette vil ha store økonomiske
konsekvenser for kommunens drift, både under anleggsperioden og på lang sikt.

De rent fysiske tiltakene med omlegging av tekniske installasjoner forutsettes det at
Jernbaneverket tar hånd om og bekoster.

K ommunen er ansvarlig for å ivareta kommunens innbyggere og å yte lovpålagte tjenester.
Vi ser allerede nå at det blir behov for styrket bemanning i forhold til omsorgstjenester, både
før, under og i en periode etter, anleggsperioden. I till egg kommer en rekke andre forhold
som eksempelvis økte utgifter ved omlegging av skoleskyss mv.

Hole kommune opplever i dag et stort påtrykk av folk som vil flytte til kommunen. Med
Ringeriksbanen og ny E16 forventer vi at dette vil øke ytterligere. Det vi l kreve store
investeringer både i teknisk og sosial infrastruktur. I en kommune med begrensede
ressurser, vil det være ekstra utfordrende å legge forholdene til rette og yte de lovpålagte
tjenestene.

Hole kommune ser videre at arbeidet med veg og bane et terlater seg et lokalt planbehov for
å knytte tiltakene godt sammen med omgivelsene, herunder lokalt veinett, regulering av
erstatningstomter for institusjonsbygg, næringsbygg og annen bebyggelse som blir berørt av
tiltaket og som må reetableres raskt. Det te ligger ikke til Jernbaneverket å håndtere, men bør
håndteres av kommunen. Som påpekt ovenfor er dette tiltak som er utfordrende for



kommunen både ressursmessig og økonomisk.

Vi kan ikke se at temaet kommunal infrastruktur er omtalt som et utredningsp unkt i
planprogrammet og vil be om at dette tas inn.

Konsekvenser for mennesker som berøres av tiltaket
Prosjektet har valgt å følge Håndbok V712 (Statens vegvesen) og håndbok JD20
(Jernbaneverket), som metode for konsekvensutredning. Etter vårt syn tar ikke disse
metodene, i tilstrekkelig grad, opp forhold knyttet til de psykososiale sidene av en slik
anleggsgjennomføring. Dette ser kommunen som en stor svakhet, spesielt ved et så stort
prosjekt som vil berøre mange enkeltmennesker og familier. Her viser vi til
Konsekvensutredningsforskriften, som er tydelig på at slike forhold skal vurderes på lik linje
med annet.

Planprogrammet bør også rydde i roller og ansvar i forhold til spørsmål omkring psykososiale
utfordringer. Hva tilligger Jernbaneverket (state n) og hva tilligger kommunen?

Rekreasjon og friluftsområder
Planprogrammet omtaler utredningsbehovet for nærmiljø og friluftsliv, kap 5.4.3. For Hole
kommune nevnes spesielt Kroksund, Bymoen, Mosmoen og Storelva. Dette er i dag områder
som er mye brukt lok alt, men som også er viktige for hele regionen. Hole kommune vil vise
til at det ligger flere rekreasjons - og friluftsområder innenfor korridoren det nå er varslet
oppstart av regulering for. Flere av disse områdene vil få en vesentlig større betydning i
årene fremover, etter hvert som kommunen vokser og trykket på rekreasjons - og
friluftsområdene øker.

Svendsrud natur og friluftsbarnehage ligger i dag på Bymoen. Her er barna i hovedsak er ute
på baser rundt i området hele dagen. Konsekvensene i forhold til støy og annet, i
driftsperioden vil være vesentlig å få utredet, likeledes hvordan situasjonen for barnehagen
vil bli under anleggsperioden. Planprogrammet må bli tydeligere på dette.

Vi ser at veg og bane kommer til å gjøre store inngrep i "indrefil eten" av kommunens
rekreasjon og friluftsområde på Bymoen og Mosmoen. Det som berøres her vil ut fra
kommunens vurdering vanskelig kunne skjermes på en slik måte at bruks og
opplevelsesverdiene vil kunne bevares. For Hole kommune er det derfor viktig at te maet
nærmiljø og friluftsliv også tas inn i kap. 6 "Særlig avbøtende og kompenserende tiltak".

Lokalt veinett
Den anbefalte linja for vei og bane vil kutte flere fylkeskommunale og kommunale veier. I
tillegg vil det etableres to nye kryss på ny E16 i komm unen som medfører at
hovedadkomstene til kommunesenteret og andre tettsteder endres. For Hole kommune er
det vesentlig at det interne veinettet blir opprettholdt på en god måte. For å finne de mest
hensiktsmessige trafikkårene i framtidig situasjon, bør de t gjennomføres en
trafikkmodellering. Kommunen må her involveres, og kan bidra med informasjon om
framtidige utbyggingsområder. Sammen med dette bør det ses på hvor framtidig gang - og
sykkelvegnett bør legges.

Det er tidligere nevnt at dagens E16 kan bli omklassifisert til fylkesveg. Dette må håndteres
tidlig i planprosessen slik at kommunen kan legge til grunn riktig vegklasse ved
omreguleringer langs dagens E16. Dette er spesielt viktig gjennom kommunesenteret Vik og



tettstedet Sundvollen, hvor det er ak tuelt med fortetting av dagens bebyggelse.

Kryss

Dagens kryss mellom Fv. 158 og E16 i Sundvollen "Åsa krysset" bør innlemmes i den
statlige planen. Dette krysset er i dag en begrensende faktor i forhold til videre utbygging i
Sundvollen. Ved at Sundvollen stasjon blir et kollektivknutepunkt vil trafikkforholdene og
kryssløsningen(e) her være vesentlig å få utredet. Tiltak for utbedring her må legges inn i
den statlige planen. Dette vil ha stor betydning for funksjonaliteten til
stasjonen/kollektivknutepunk tet.

Kommunen er av den klare oppfatning at det må etableres større kapasitet i krysset tidlig i
perioden, for å legge til rette for utviklingen i Sundvollen - området så snart som mulig.

Lokal utvikling

Planprogrammet åpner for at Jernbaneverket sammen med kommunene skal se på
muligheten for utvikling, spesielt i områdene rundt stasjon, kollektivknutepunkt og kryss.

For Hole kommune er det i tillegg viktig å se på hva skjer med dagens E16 gjennom Vik.
D enne ligger i dag som en stor barriere mellom kommunesenteret og Steinsfjorden. Med
dagens E16 som en fylkesvei vil det kunne være mulig å redusere barrierevirkningen, og å få
åpnet Vik mot fjorden. Planprogrammet må si noe om hvordan denne prosessen kan f ølges
opp, som for eksempel en mulighetsstudie som kommunen kan benytte senere ved
transformering/detaljregulering av området.

Massedeponier – statlig plan

Hole kommune ønsker å være tydelig på at alle deponier og anleggsområder skal reguleres
før de tas i bruk. Planprogrammet viser til at lokalisering av deponiområdene ikke er avklart
og at dette vil komme som tilleggsreguleringer. Hole kommune er en kommune hvor
verneinteressene står sterkt og mange områder er underlagt et sterkt vern. Med hensyn til
framdrift på prosjektet vil kommunen anbefale at alle reguleringsplaner som har betydning for
prosjektets framdrift gjennomføres som statlig plan.

Medvirkning

Gjennom Ytre - Miljøplan og Miljøoppfølgingsprogram setter Jernbaneverket viktige rammer
for anleggsgjennomføringen og etterfølgende driftsperiode for veg og bane. Hole kommune
er opptatt av å kunne delta aktivt i utarbeidelsen av disse dokumentene.



Vider e er Hole kommune opptatt av å kunne delta aktivt i den videre planprosessen både fra
politisk og administrativ side. Planprogrammet bør derfor være tydelig på dette og angi en
fast frekvens på informasjonen, spesielt til politisk nivå gjennom hele prosjek tperioden.

Prosess for å se på regulering av midlertidige anleggsområder for permanent
etterbruk.

Gjennom planprosessen vil omfang og lokalisering av midlertidige anleggsområder bli
klarlagt. Hole kommune ønsker å komme i dialog med Jernbaneverket om muli g etterbruk av
disse områdene til annet formål enn opprinnelig bruk, og gjerne at det i den statlige planen
avsettes framtidig arealformål.

Annet

I kapittel 5 er det ikke alltid samsvar mellom beskrivelse i tekst av utredningsbehov og i
tabeller med utred ningsprogram. Her mener Hole kommune at dette må samordnes, slik at
det klart fremgår hva som skal utredes i neste fase.

Konklusjon
Rådmannen anbefaler at høringsuttalelsen over sendes Jernbaneverket.
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/1534-90  Arkiv: Q62 &13  

 

Sak: 160/16 

 

Saksprotokoll - Ringeriksbanen og E16 Skaret  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. Foreliggende saksframlegg med vedtatt protokoll er innspillet fra Ringerike kommune 

til planprogrammet og prosessen, og vil bli oversendt i et felles innspill fra regionen. 

2. Det er svært viktig og grunnleggende for Ringeriksregionen at fremdriften 

opprettholdes. 

3. Ringerike kommune synes samarbeidet med fellesprosjektet fungerer bra, og ønsker en 

fortsatt høy grad av samarbeid og involvering.   

4. Det er viktig for regionen med ett fullverdig knutepunkt på IC-stasjonene, som må 

inkludere planlegging av terminal for buss. Plangrensen må være romslig nok til dette, 

og bør om nødvendig utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum. 

Tiknytning mellom IC-stasjon, sentrum og annet kollektivtilbud må være en viktig del 

av planarbeidet og det bør unngås å skape flere knutepunkt eller barrierer mot sentrum. 

5. Kryssplassering og utforming må ivareta en god løsning for Hønefoss, alle 

konsekvenser på veinettet må belyses og beskrives.  

6. Det forutsettes at kommunen aktivt kan delta i arbeid med trafikkmodeller der nye 

alternative og potensielle scenarier er med i vurderingen i et influensområde. Det 

forutsettes at prosjektet vurderer alternative analysemetoder som supplement til 

tradisjonelle transportmodeller, og at kommunen trekkes inn i dette arbeidet.  

7. Midler til grunnerverv bør om mulig bevilges i 2017 for å kunne starte prosess med 

kjøp av eiendommer.  

8. Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes behandlet tilsvarende som øko-

kompensasjon (fysisk kompensasjon) med bakgrunn i at matproduksjon skal 

opprettholdes på samme nivå som før utbygging. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Kommunestyret 15.12.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Ordfører foreslo endring i heading i saken til: Uttalelse til planprogram Ringeriksbanen og E16 

Skaret.  
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Anders Bråten (Sp) fremmet følgende forslag til nytt pkt 8: 

«8. Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes behandlet tilsvarende som øko-

kompensasjon (fysisk kompensasjon) med bakgrunn i at matproduksjon skal opprettholdes på 

samme nivå som før utbygging.»   

 

 

Dag Henaug (H) fremmet følgende forslag: 

«Siste setning i punkt 5 strykes.» 

  

Inger Kammerud (H) – tilføyelse til pkt 6: 

«Det forutsettes at prosjektet vurderer alternative analysemetoder som supplement til 

tradisjonelle transportmodeller, og at kommunen trekkes inn i dette arbeidet.» 

 

 

Avstemming: 

Anders Bråtens forslag til nytt pkt 8 ble enstemmig vedtatt 

 

Inger Kammerud sitt forslag til tilføyelse i pkt 6 ble enstemmig vedtatt. 

 

Dag Henaug forslag ble vedtatt mot tre stemmer Runar Johansen (H), Tor Bøhn (Frp) og 

Arnfinn Holten (Krf) 

 

Rådmannens forslag til vedtak, samt ovennevnte endringer ble vedtatt mot en stemme (MDG) 

 

Ordførers forslag til endring i heading ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Stemmeforklaring i sak 160/16 fra Knut Arild Melbøe (MDG) – følger protokollen.   

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



RINGERIKE KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15 / 1534 - 89 Arkiv: Q62 &13

Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss

Forslag til vedtak:

1. Foreliggende saksframlegg med vedtatt protokoll er innspillet fra Ringerike
kommune til planprogrammet og prosessen, og vil bli oversendt i et felles innspill fra
regionen.

2. Det er svært viktig og grunnleggende for Ringeriksregionen at fremdriften
opprett holdes.

3. Ringerike kommune synes samarbeidet med fellesprosjektet fungerer bra, og ønsker
en fortsatt høy grad av samarbeid og involvering.

4. Det er viktig for regionen med ett fullverdig knutepunkt på IC - stasjonene, som må
inkludere planlegging av terminal for buss. Plangrensen må være romslig nok til
dette, og bør om nødvendig utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum.
Tiknytning mellom IC - stasjon, sentrum og annet kollektivtilbud må være en viktig
del av planarbeidet og det bør unngås å skape f lere knutepunkt eller barrierer mot
sentrum.

5. Kryssplassering og utforming må ivareta en god løsning for Hønefoss, alle
konsekvenser på veinett et må belyses og beskrives. Dette gjelder også forbindelse
mellom Helgelandsmoen og Hvervenmoen.

6. Det forutsettes at kommunen aktivt kan delta i arbeid med trafikkmodeller der nye
alternative og potensielle scenarier er med i vurderingen i et influensområde.

7. Midler til grunnerverv bør om mulig bevilges i 2017 for å kunne starte prosess med
kjøp av eie ndommer.

Sammendrag
I planprogrammet redegjøres det for hvilke tiltak som skal utredes, konsekvenser av tiltak
som skal utredes, samt hvilke prosesser det legges opp til i planarbeidet. Foreliggende



saksframlegg med vedtatt protokoll er innspillet fra Ringerike kommune til pl anprogrammet
og prosessen, og vil bli oversendt i et felles innspill fra regionen.

Bakgrunn
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Hønefoss (Fellesprosjektet) for statlig
reguleringsplan med konsekvensutredning, har utarbeidet forslag til planp rogram som er lagt
ut på høring og offentlig ettersyn med frist for uttalelser 10.januar 2017.
Samferdselsdepartementet har i oppdragsbrev av 30.8.2015 bedt Jernbaneverket og Statens
vegvesen om å sette i gang planlegging av Ringeriksbanen og videre planle gging av E16
Skaret – Hønefoss. Senere, i brev fra Samferdselsdepartementet av 28.4.2016, er det meldt at
E16 på strekningen fra Skaret til Høgkastet (sør for Sundvollen) skal planlegges og
gjennomføres som et eget vegprosjekt lagt under Statens vegvesen.

Samferdselsdepartementet har gitt premisser for planarbeidet. Ringeriksbanen og E16
Høgkastet – Hønefoss skal gjennomføres som et felles prosjekt med en felles reguleringsplan.
Jernbaneverket er tiltakshaver på vegne av Statens vegvesen og Jernbaneverket.
Pl anprosessen skal gjennomføres som statlig reguleringsplan. Kommunal - og
moderniserings - departementet har som statlig planmyndighet ansvar for behandling og
fastsetting av de plandokumentene som utarbeides.

I planprogrammet redegjøres det for hvilke tiltak som skal utredes, konsekvenser av tiltak
som skal utredes, samt hvilke prosesser det legges opp til i planarbeidet.

I denne saken er det lagt opp til å benytte saksfremstillingen og vedtak som innspill til
planprogrammet fra Ringerike kommune. Det legges også opp til en felles oversendelse fra
Regionen og Buskerud Fylkeskommune.

En realisering av prosjektene innebærer svært store statlige investeringer i Regionen. Derfor
bygger lokale myndigheter opp under disse investeringene gjennom aktuelle virkemidl er på
sine ansvarsområder og i samarbeid med transportetatene.

Forholdet til overordnede planer, rammer, forutsetninger og premisser
I planprogrammet beskrives statlige rammer, forutsetninger og premisser for planleggingen
av bane og vei i kapittel 2 og 3 (vedlegg 1).

I etatenes forslag til NTP 2018 – 2029 er Ringeriksbanen og E16 prioritert. Ringeriksbanen
ligger inne som et bundet prosjekt i grunnlagsdokumentet også.

Fremdrift
Det er viktig og grunnleggende for Ringeriksregionen at fremdriften opprettholdes. Det vil si
byggestart er i 2019 og ferdigstillelse i 2024 slik det er lagt opp til i planprogrammet. Det er
lagt opp til vedtak av reguleringsplan vår/sommeren 2018. Midler til grunnerverv bør om
mulig bevilges i 2017 for å kunne starte prosess med kjøp av eiendommer.

InterCity og knutepunkt
Ringerike er svært fornøyd med å få InterCity - stasjon i Hønefoss. Hønefoss vil være
knutepunkt for til sammen fem baner etter at ny Ri ngeriksbane er bygget, og vil da være en
av landets mest komplekse knutepunkt. For at det skal skapes et størst mulig kundegrunnlag
og være en størst mulig kobling med sentrum, er det viktig å se byplanlegging i
sammenheng med fellesprosjektet. Arbeidet me d byplan og planprogram i forbindelse med



dette er startet opp, og vedtak om oppstart og høring av planprogram vil foregå i starten av
2017.

Et fullverdig knutepunkt som inkluderer en god bussløsning med terminal, vil være
nødvendig for å unngå flere knut epunkt. Dette vil være en fordel for at kundegrunnlaget skal
være størst mulig. I silingsrapporten, som danner føringer for denne planfasen, står det at i
det videre arbeidet må arealer og funksjoner knyttet til parkering, buss, taxi, sykkel og
gående sikr es på en slik måte at stasjonen blir velfungerende og attraktivt for utveksling av
reisende. Det skal være et helhetlig transportsystem med veg og bane som del av et samlet
og robust transporttilbud med kobling av ulike transportformer bil, buss, bane i fo rhold til
matebuss, overganger, m.m. som sikrer robusthet i det samlede transportsystemet.Løsningen
for Hønefoss skal bli videreutviklet, og viktige oppgaver vil være å detaljere de tekniske
løsningene for spor, plattformer, driftsbase og hensetting, samt tilknytning mellom Hønefoss
stasjon, sentrum og a kollektivtilbud. I planprogrammet står det at ulike stasjonsfunksjoner
skal vurderes, deriblant i hvilken grad det skal tilrettelegges for bilparkering eller
sykkelparkering. Busslinjer og busstilknytning til og fra stasjonen skal belyses. Tilknytning
mellom sentrum og annet kollektivtilbud blir en viktig del av planarbeidet til
fellesprosjektet. Det skal gjøres en utredning av potensiell byutvikling nær stasjonen, som
vil være Jernbaneverkets innspill til fremtidig byutvikling rundt en ny stasjon i Hønefoss.
Mulige løsninger for at Hønefoss stasjon skal bli et best mulig knutepunkt og byttepunkt
med hensyn til logistikk, effektivitet og bykontekst skal utredes. Stasjonen og nødvendige
tilhørende områder til funksjoner som naturlig inngår i kollektivknutepunktet skal reguleres
som en del av planarbeidet. Plangrensen må være romslig nok til dette, og bør om nødvendig
utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum.

Landbruk
Vei og banetraseen går gjennom de beste jordbruksområdene i Norge både med tanke på
jordkvalitet og klimatiske forhold. Det er et stort potensiale for nydyrking i nærheten av
traseen. Det er valgt en trasé som beslaglegger betydelig mindre enn alternativene. Ringerike
vedtok i 2015 å s tøtte traseen blant annet fordi forslaget viser at det på en balansert måte kan
tas hensyn til landbruksjord, naturmiljø, kulturmiljø, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv
ved bygging av Ringeriksbanen og ny E16.

VA - infrastruktur og rørledninger
Det må vurderes og kartlegges konsekvenser som berører VA - infrastrukturen.

Rekreasjon, friluftsområder og hensyn til barn og unge
Ringerike har store arealer og potensiale for å lage nye stier og tilrettelegge for turområder.
Det bør vektlegges sammenhengend e løyper og etablering av manglende ledd i et
sammenhengende turnettverk. Det forutsettes at dette også ses på i videre prosesser i
samarbeid med kommunen.

Konsekvenser for mennesker som berøres av tiltaket
Prosjektet har valgt å følge håndbok V712 (State ns vegvesen) og håndbok JD20
(Jernbaneverket), som metode for konsekvensutredning. Det kan se ut til at disse metodene
ikke tar opp forhold knyttet til de psykososiale sidene ved en slik anleggsgjennomføring i
tilstrekkelig grad. Dette ser kommunen som en stor svakhet, spesielt ved et så stort prosjekt
som vil berøre mange enkeltmennesker og familier. Konsekvensutredningsforskriften tilsier
at slike forhold skal utredes.



Massedeponier – statlig plan
Alle deponier og anleggsområder skal reguleres før de tas i bruk. Planprogrammet viser til at
lokalisering av deponiområdene ikke er avklart og vil komme som tilleggsreguleringer.
Verneinteressene står sterkt og mange områder er underlagt et sterkt vern. Med hensyn til
framdrift til prosjektet, vil kommunen anbe fale at alle reguleringsplaner som har betydning
for prosjektets framdrift gjennomføres som statlig plan.

Vedtaket i kommunestyret for E16 korridoren den 31.10.13:
1. Det er svært viktig for hele Ringeriksregionen å få et raskest mulig gyldig planvedtak p å
valg av vegkorridor, med tanke på videre planarbeid og gjennomføring av vegprosjektet E16
Skaret – Hønefoss.
2. Ringerike kommune mener at konsekvensutredningen er en tilstrekkelig utredning og
danner godt nok grunnlag for videre planlegging.
3. Ringerike kommune mener at det ikke er behov for meklingsmøte med bakgrunn i at det
har vært jevnlig kontakt med regionale myndigheter i prosessen, og at det er sannsynlig at et
meklingsmøte ikke vil føre fram til enighet om noe alternativ.
4. Ringerike ko mmune konstaterer at det er vektige innsigelser til samtlige alternativer, og
vedtar oversendelse av kommunedelplan med konsekvensutredning til Fylkesmann. Dette for
at den skal videresendes til departementet slik at endelige planvedtaket skal fattes av
de partementet.
5. Ringerike anbefaler kommunedelplan A1b primært med kort tunnel og subsidiært A12b
med lang tunell.
6. Dersom de fremlagte innsigelsene knyttet til nasjonale interesser medfører at alternativ
A1b eller A12b ikke kan realiseres, så kan Ringerike kommune godta en løsning med rød
trasé eller en kombinasjon med rød og rosa trasé.

Kommunestyret gjorde 22.05.14 følgende vedtak om stasjonslokalisering:
1. Kommunestyret tar rapport «Stasjonslokalisering – Hønefoss» til orientering.
2. Kommunes tyret finner det på nåværende tidspunkt ikke riktig å fastslå prioritering av de
antatt mest aktuelle lokalisering for stasjonsområde, men vil be Jernbaneverket om å
arbeide videre med de oppgitte alternative lokaliseringer som er Hønefoss stasjon,
Hverven moen og Tolpinrud.
3. Kommunestyret mener det avgjørende nå er å få avklart jernbaneverkets og Statens
vegvesens syn på samordning og løsninger, forutsatt fremlagt 15. juni 2014, knyttet til
vestkorridoren og strekningen Sandvika - Hønefoss både hva gjelder E 16 og Ringeriksbanen.
Det er viktig at lokaliseringen av stasjon i Hønefossområdet både sees i en helhetlig, og
nasjonal sammenheng.
4. Kommunestyret mener det vil være naturlig å vurdere, og avklare eventuelle holdeplasser
i tillegg til stasjonsområde n år planleggingen og forholdet mellom E 16 og Ringeriksbanen
er nærmere avklart, høsten 2014. Det legges til grunn at kommunestyrets beslutning om
plassering av fremtidig stasjonsområde herunder eventuelle holdeplasser kan fattes når
linjeføringene er nærme re avklart.

I forbindelse med etatenes arbeid med delutredningene uttalte kommunestyret seg i møtet
den 26.03.15 slik:
1. Ringerike kommunestyre viser til Samferdselsdepartementets mandat og de tre
delrapportene som Statens vegvesen (SVV) og Jernbaneverke t (JBV) har utarbeidet om
Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss. Kommunestyret vil gi etatene honnør for et
effektivt og godt utført arbeid innenfor de stramme tidsfrister som Samferdselsdepartementet
har satt. Ringerike kommune har følgende kommentarer til utredningene:



2. Trase og stasjoner. (delrapport 3 - silingsrapport)
a. Ringerike kommune støtter etatenes (SVV og JBV) forslag til trase for ny firefelts E16 og
dobbeltsporet Ringeriksbane. Forslaget viser at det på en balansert måte kan tas hensyn ti l
landbruksjord, naturmiljø, kulturmiljø, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv ved bygging
av Ringeriksbanen og ny E16.
b. Kommunen støtter etatenes forslag om å gå bort fra banealternativet om Åsa.
c. Kommunen støtter etatenes forslag til lokalisering av stasjoner og holdeplasser.
3. Reguleringsplanprosessen
a. Ringerike kommune støtter forslag om at videre planlegging skjer ved statlig
reguleringsplan med konsekvensvurdering. Kommunen vil delta aktivt i planprosessen.
b. Kommunen anmoder om at det snar est meldes oppstart på arbeidet med
reguleringsplanen slik at det formelle og konkrete arbeidet, blant annet de arkeologiske
undersøkelsene kan starte i barmarksesongen 2015.
c. Gjennom reguleringsplanarbeidet må det ses spesielt på lokale tilpasninger i k ommunene.
Dette gjelder blant annet: Bruløsninger, tunnelløsninger, oppgradering av lokalvegnettet
som følge av nye kryssløsninger, lokalisering av stopp for Bergensbanen i Hønefoss vest,
ombygging av dagens Hønefoss stasjon og tilknytning mellom stasjonen og sentrum, samt
nødvendige avklaringer om avbøtende tiltak.
4. Framdrift og prosess. (delrapport 2)
a. Ringerike kommune støtter forslag til revidert planprosess som viser mulig byggestart i
2018/19 i samsvar med Stortingets forutsetning.
b. Kommunen for venter at Departementet legger til rette for at denne ambisiøse framdriften
kan holdes.
c. Kommunen vil gjennom eget planarbeid tilrettelegge for å ta sin del av ansvaret for å
håndtere den vekst og utvikling disse samferdselstiltakene vil gi grunnlag for.

Økonomiske forhold
Ringerike kommune er svært fornøyd med at staten gjør så store investeringer i kommunen og
regionen. I oppdragsbrevet fra samferdselsdepartementet datert den 31.08.15, har departementet
forventninger til lokale myndigheter med bakgrunn i at de svært store statlige investeringene.
Det forventes at transportetatene og lokale myndigheter i samarbeid legger til rette for at nytten
av prosjektene blir best mulig.Regionen har blant annet etablert felles plankontor for å
imøtekomme disse forv entningene. Ringerike kommune rigger seg for vekst og utvikling.

Medvirkning
Høringsperioden for planprogrammet varer frem til 10.01.17. Medvirkning og informasjon
er beskrevet i kapittel 7 i planprogrammet. Det legges opp til jevnlige møter med
kommunene administrativt slik at det er involvering og medvirkning i enhver prosess. Tabell
7 - 2 viser opplegg for informasjon og medvirkning i planprosessen. Dette gjelder politikere,
regionale og statlige myndigheter, berørte parter og allmennheten. I tillegg til dette kan det
være behov for egne møter med kommunestyret eller komiteer ut over åpne møter med
allmennheten.

Det er sendt ut eget høringsbrev til grunneiere, naboer, berørte myndigheter og
organisasjoner. Høringsfrist er satt til 10.01.17. Forslag til planprogram er gjort tilgjengelig
på kommunenes sider, jernbaneverkets sider og annonsert i avis. Planprogrammet er også
tilgjengelig i Hole Herredshus, Hole bibliotek, Ringerike rådhus og hos Plan - og
bygningstjenesten i Kommunegården i Bærum. Det er avholdt åpne møter og åpne
kontordager i kommunene. Berørte parter og andre vil kunne sende innspill direkte til
Jern baneverket i tillegg til at kommunen sender et samordnet innspill.



Gjennom Ytre - Miljøplan og Miljøoppfølgingsprogram setter Jernbaneverket viktige rammer
for anleggsgjennomføringen og etterfølgende driftsperiode for veg og bane. Ringerike
kommune er opptat t av å kunne delta aktivt i utarbeidelsen av disse dokumentene, og aktivt i
den videre planprosessen både fra politisk og administrativ side. Planprogrammet bør derfor
være tydelig på dette og angi en fast frekvens på informasjonen.

Prosess for å se på re gulering av midlertidige anleggsområder for permanent etterbruk
Gjennom planprosessen vil omfang og lokalisering av midlertidige anleggsområder bli
klarlagt. Ringerike kommune ønsker å komme i dialog med Jernbaneverket om mulig
etterbruk av disse områdene til annet formål enn opprinnelig bruk, og at det i den statlige
planen avsettes framtidig arealformål.

Prinsipielle avklaringer
Samferdselsdepartementet har i eget brev (vedlegg 2) gitt Jernbaneverket og Statens
vegvesen oppdraget å planlegge fellesprosje ktet Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss.
Planprosessen skal gjennomføres som statlig reguleringsplan. Siden ble strekning Skaret -
Høgkastet skilt ut som et eget vegprosjekt lagt under Statens vegvesen (vedlegg 3)

Rådmannens vurdering
Planprogrammet er i hovedsak godt skrevet. Det er viktig for prosessen at fremdriften
opprettholdes slik det er lagt opp til. For Hønefoss vil det være vesentlig at det lages ett
fullverdig knutepunkt som inkluderer en god bussløsning. Plangrensen må være romslig nok
til det te, og bør om nødvendig utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum.
Kryssplassering og utforming vil kunne påvirke byen og trafikkbilde. Trafikkmodeller med
ulike scenarier vil kunne gi et godt bilde av de beste løsningene.

Vedlegg
Forslag til planprogram 07.10.16
Høringsbrev
Rapporter og planer legges ut p å jernbaneverkets hjemmeside :
www.jernbaneverket.no/Ringeriksbanen

Ringerike kommune, 07.12 .2016



Tore Isaksen

rådmann

Av delingsleder areal - og byplan: Grethe Tollefsen
Leder MOA:Heidi Skagnæs

Saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen
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Arkivsaksnr.: 17/78-6  Arkiv: Q12  

 

Sak: 7/17 

 

Saksprotokoll - Handlingsprogram for riksveger 2018-21 (23) - innspill  

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Saksfremlegget og vedlegg 1-4 vedtas oversendt som innspill til handlingsprogram for 

riksveger 2018-2021 (23).  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 21.02.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

 

Ringerike kommune 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/3882-2   Arkiv: Q13 &38  

 

Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og 

kollektivtransport 2018-2021  
 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

Saksframlegget med vedlegg 1-4 vedtas oversendt som innspill til handlingsprogram for 

fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Hovedutvalg for samferdselssektoren vedtok på hovedutvalgsmøte 15.06.16 at det skal 

utarbeides ett handlingsprogram som omfatter både fylkesveger og kollektivtransport for 

perioden 2018-2021. Handlingsprogrammet vil avklare hvilke tiltak som skal gjennomføres 

på fylkesvegnettet og for kollektivtransporten i perioden 2018-2021. Dette innbefatter både 

infrastrukturtiltak og driftstiltak. 

 

Beskrivelse av saken  

Aktualisert fylkesvegstrategi utgjør grunnlaget for prioriteringer av infrastrukturtiltak i 

handlingsprogrammet, mens gjeldende kollektivtransportplan for Buskerud utgjør 

grunnlaget for prioriteringen av tiltak for kollektivtransporten. Den aktualiserte 

fylkesvegstrategien tar med seg fokuset på forfallsinnhenting på fylkesvegnettet, men legger 

større vekt på tilrettelegging for sykkel, gange og kollektiv i byområdene. I tillegg 

vektlegges vedlikehold og standarder for infrastrukturen, slik at forfallet ikke skal øke som 

følge av vær og klima. 

 

Fylkeskommunen opererer med to ulike budsjetter, derfor ønskes to ulike typer av innspill 

til handlingsprogrammet. 

 

Rådmannens vurdering 



For å svare ut fylkeskommunens ønsker om to ulike typer av innspill til prosessen med 

handlingsprogrammet, har rådmannen utarbeidet et notat som kort beskriver de viktigste 

samferdselsutfordringene på fylkesvegnettet og for kollektivtrafikken i 

kommunene/kommuneregionene. Se vedlegg 1. 

 

Og det er laget en tabell med oversikt over forslag på prioriterte infrastrukturtiltak i 

kommunene og kommuneregionene. Se vedlegg 2.   

 

Innspillene kan gjerne sendes som et omforent forslag fra hver av kommunene i regionen. 

 

 

 

Vedlegg 

 

1 Samferdselsutfordringer 

2 Tabell 

3 Ringerike kommunes innspill til NTP, Saksframlegg fra møte 28.04.16 

4 Ringerike kommunes innspill til NTP, protokoll, datert 28.04.16 

5 Brev fra BFK 

6 Epost fra BFK 

7 Aktualisert fylkesvegstrategi 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Konst. Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Elin Green 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 



1) 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 utbedr inger 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 knutepun ktet for kollektivt forflyttes . I stedet for pendlerbusser
mot Oslo vil bussene gå mot I C - stasjonen. Trafikken som normalt kommer inn til byen via
Hvervenm oen vil forflyttes avhengig av plassering av kryssløsninger.

b) Trafikksikkerhe t

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 – H vervenkastet ( 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 b uss, 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 op p 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 påE16 retning Sandvika som skal igjennom betydelig oppgradering.



Fv. nr. Beskrivelse av tiltak Begrunnelse/måloppnåelse i forhold til
aktualisert
fylkesvegstrategi

Prioritet

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 F3: Fra Åsbygda til kommunegrensen
er det behov for å øke framkommelighet og
sikkerhet for myke trafikanter.

2

Fartsreduserende
tiltak.

Delmål F3 : Gang - og sykkel krysser fv. 241
mellom Veset rud 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

Ga ng - og sykkelvei. Delmål F3 : Strekningen er i stort behov for økt
framkommelighet og sikkerhet for myke
trafikanter.

2

Busslommer . Delmål F3 og F4 : Strekningen er 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.

3

Fv. 163 Gang - og sykkelvei . Delmål F3 : 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 F3 : Trafikksikkerhetstiltak for Nedre
Auren gårdsbarnehage.

2

Utbedring av
skolevei .

Delmål F3 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 pga. hålke og dårlig sikt.

1



Fv. 181
Hvalsveien

Gang - og sykkelvei . Delmål F3 : Strekning som er i stort behov for
økt framkommelighet og sikkerhet for myke
trafikanter.

2

Fv. 178 Gang - og sykkelvei. Delmål F3 : 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 st ore 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 (Gummikrysset) 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
lan gs fv. 35 mot Hvervenkastet.

Ny bru / bruløsning;
Bybrua og
Kvernbergsundbru.

Delmål F5, F3, F4, M1 og M4 :
Kvernbergsundbru og Bybrua er i stort behov
for bedre gang og sykkelløsninger. Hønefoss er
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.
(Se rapporter for myke trafikanter
http://ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig -
og - eiendom/Plansaker/Utredninger - og -
analyser/Myke - trafikanter/ )

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 M4 : 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 å gå utenfor tettbebygget
bol igområde på Helgelandsmoen. Det bør
vurderes en ny vei mot Hvervenkastet / Hønen
prim ært , og 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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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00
Telefaks

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Innspill fra kommuner og kommuneregioner til tiltak i 

handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-

2021

Hovedutvalg for samferdselssektoren vedtok på hovedutvalgsmøte 15.06.16 at det skal utarbeides ett
handlingsprogram som omfatter både fylkesveger og kollektivtransport for perioden 2018-2021. 
Handlingsprogrammet vil avklare hvilke tiltak som skal gjennomføres på fylkesvegnettet og for 
kollektivtransporten i perioden 2018-2021. Dette innbefatter både infrastrukturtiltak og driftstiltak. 

Avgjørelsen om å utarbeide ett felles handlingsprogram for både fylkesveger og kollektivtransport, tar
utgangspunkt i innspill fra arbeidsseminaret i mai 2016. Det innspillene fra seminaret i hovedsak la 
vekt på var ulikheten mellom by og distrikt, der det i byområder bør legges større vekt på tiltak for 
sykkel, gange og kollektiv. I tillegg ble det understreket viktigheten av å se de ulike transportmidlene 
og tiltak i sammenheng, for å bedre kunne utnytte tilgjengelige ressurser og nå overordnede 
målsettinger.    

På bakgrunn av overordnede føringer og innspill fra arbeidsseminaret vedtok Hovedutvalg for 
samferdselssektoren forslaget til aktualisert fylkesvegstrategi 2014-2023 på hovedutvalgsmøte den 
15.06.16. Aktualisert fylkesvegstrategi utgjør dermed grunnlaget for prioriteringer av 
infrastrukturtiltak i handlingsprogrammet, mens gjeldende kollektivtransportplan Buskerud utgjør 
grunnlaget for prioriteringen av tiltak for kollektivtransporten. 

Hovedtrekk i aktualisert fylkesvegstrategi
Den aktualiserte fylkesvegstrategien tar med seg fokuset på forfallsinnhenting på fylkesvegnettet, men 
legger større vekt på tilrettelegging for sykkel, gange og kollektiv i byområdene. I tillegg vektlegges 
vedlikehold og standarder for infrastrukturen, slik at forfallet ikke skal øke som følge av vær og klima. 

Innspill til handlingsprogrammet
Selv om det nå utarbeides ett felles handlingsprogram, opererer fylkeskommunen fortsatt med ulike 
budsjetter.  

Se adresseliste bak

Vår dato: 14.06.2016 Vår referanse: 2016/1050-3 Vår saksbehandler:
Deres dato: Deres referanse: Ine Gjellebæk, tlf. 32 80 87 25

SAMFERDSELSAVDELINGEN
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Vi ønsker derfor to ulike typer av innspill til handlingsprogrammet: 
1. En beskrivelse av de viktigste samferdselsutfordringene på fylkesvegnettet og for

kollektivtrafikken i kommunene/kommuneregionene. 
2. Innspill på prioriterte infrastrukturtiltak i kommunene og kommuneregionene. Innspillene kan 

gjerne sendes som et omforent forslag fra hver av kommuneregionene. 

Frist for innspill fra kommuner/kommuneregioner settes til 3. oktober 2016.

1) Samferdselsutfordringer i kommunen/kommuneregionen
For at vi bedre skal kunne se de ulike transportmidlene i sammenheng, ønsker vi en beskrivelse av 
kommunen/kommuneregionens samferdselsutfordringer på fylkesvegnettet og for kollektivtrafikken i 
kommunen/kommuneregionen. Dette omfatter både drift av kollektivtilbudet og infrastruktur for alle 
trafikantgrupper (sykkel, gange, kollektiv og bil) på fylkesvegnettet. 

Beskrivelsen bør være på et overordnet nivå. Beskrivelsen kan gjerne være kortfattet/i stikkordsform.

2) Prioriterte infrastrukturtiltak i kommunen/kommuneregionene
Fylkeskommunen har begrenset med midler til nye infrastrukturtiltak, og det er flere større bindinger 
inn i perioden 2018-2021. Vi ber derfor om tilbakemeldinger på de prioriterte infrastrukturtiltak og
prosjekter i hver av kommunene/kommuneregionene. Vi ber om at infrastrukturtiltakene begrunnes 
og at den aktualiserte fylkesvegstrategien legges til grunn for innspill. 

Eksempler på infrastrukturtiltak er både forfallsinnhenting, utbedring av vegnett, rasteplasser, 
trafikksikkerhetstiltak for alle trafikanter, holdeplasser, fremkommelighetstiltak for gang, sykkel og 
kollektiv, gang- og sykkelveger, universell utforming, innfartsparkering, 

Vedlagt følger et skjema som vi ønsker at dere benytter når dere sender inn deres innspill til 
infrastrukturtiltak. 

Fylkeskommunen har ansvaret for hele Buskerud, og er opptatt av regional utvikling. Det vil derfor 
være en fordel om kommunene i kommuneregionene samarbeider om sine prioriteringer. 

Med vennlig hilsen

Gro Ryghseter Solberg Ine Gjellebæk

Samferdselssjef samferdselsrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
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Vedlegg
1 Aktualisert fylkesvegstrategi
2 Skjema for innspill

Adresseliste:
Drammen kommune Engene 1 3008 Drammen
Flesberg kommune Lampelandhagan 7 3623 Lampeland
Flå kommune Sentrumsvegen 24 3539 Flå
Gol kommune Gamlevegen 4 3550 Gol
Hemsedal kommune Hemsedalsvegen 2889 3560 Hemsedal
Hole kommune Viksveien 30 3530 Røyse
Hol kommune Ålmannsvegen 8 3576 Hol
Hurum kommune Nordre Sætrevei 1 3475 SÆTRE
Kongsberg kommune Postboks 115 3602 Kongsberg
Krødsherad kommune 3536 Noresund
Lier kommune Postboks 205 3401 Lier
Modum kommune Postboks 38 3371 Vikersund
Nedre Eiker kommune Postboks 399 3051 Mjøndalen
Nes kommune Rukkedalsvegen 46 3540 Nesbyen
Nore og Uvdal kommune Sentrum 16 3630 Rødberg
Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS
Rollag kommune 3626 Rollag
Røyken kommune Katrineåsveien 20 3440 Røyken
Sigdal kommune 3350 Prestfoss
Øvre Eiker kommune Postboks 76 3301 HOKKSUND
Regionrådet for Hallingdal Torpomoen 27 3579 TORPO
Rådet for Ringeriksregionen Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS
Kongsbergregionen Postboks 115 3602 KONGSBERG
Region Vestviken Røyken kommune, Katrineåsveien 20 3440 RØYKEN
Regionrådet for Midt-Buskerud Krødsherad kommune 3536 NORESUND
Rådet for Drammensregionen engene 1 3008 DRAMMEN
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 ARENDAL
Ungdommens fylkesting 
v/ungdomskontakt
Rådet for likestilling av 
funksjonshemmede
Eldrerådet i Buskerud
Ål kommune Torget 1 3570 Ål
Brakar as Bragernes torg 1 3017 DRAMMEN
Gerd Eva Volden Mølleveien 17 3490 KLOKKARSTU

A
Ståle Sørensen Eikelia 13 3039 DRAMMEN
Olav Skinnes 3535 Krøderen
Anne Sandum Åsliveien 10 3525 HALLINGBY
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Helene Bøsei Olsen Klokkerlia 24 3531 KROKKLEIVA
Shoaib Karim Naeem Kvernveien 15 A 3043 DRAMMEN
Terje Vegard Kopperud Skogerveien 17 3041 DRAMMEN
Hege Irene Fossum Rudvangveien 22 A 3530 RØYSE
Dag Fjeld Edvardsen Skogerveien 32 3041 Drammen
Eilev Bekjorden 3624 Lyngdal i 

Numedal
Torhild Helling Bergaplass Øvre-Ålsvegen 274 3570 Ål



Fra: Ine Gjellebæk [Ine.Gjellebek@bfk.no] 

Til: Statens vegvesen Region Sør [firmapost-sor@vegvesen.no]; Anne Sandum 

[anne.sandum@bfk.no]; Dag Fjeld Edvardsen [Dag.Fjeld.Edvardsen@bfk.no]; Eilev Bekjorden 

[eilev.bekjorden@bfk.no]; Gerd Eva Volden [gevolden@frisurf.no]; 

'havard@kongsbergregionen.no' [havard@kongsbergregionen.no]; Hege Irene Fossum 

[Hege.Fossum@bfk.no]; Helene Bøsei Olsen [Helene.Bosei.Olsen@bfk.no]; 

'hilde.elisabeth.fivesdal@ringerike.kommune.no' 

[hilde.elisabeth.fivesdal@ringerike.kommune.no]; 

'hilde.soraas.gronhovd@krodsherad.kommune.no' 

[hilde.soraas.gronhovd@krodsherad.kommune.no]; 'jan.erik.lindoe@regionvestviken.no' 

[jan.erik.lindoe@regionvestviken.no]; 'kommunepost@drmk.no' [kommunepost@drmk.no]; 

Krødsherad Kommune [krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no]; Olav Skinnes 

[Olav.Skinnes@bfk.no]; 'post@flesberg.kommune.no' [post@flesberg.kommune.no]; Nedre 

Eiker Kommune [post@nedre-eiker.kommune.no]; 'post@nore-og-uvdal.kommune.no' 

[post@nore-og-uvdal.kommune.no]; Øvre Eiker Kommune [post@ovre-eiker.kommune.no]; 

Sigdal Kommune [post@sigdal.kommune.no]; Flå Kommune [postmottak@flaa.kommune.no]; 

Gol Kommune [postmottak@gol.kommune.no]; Hemsedal Kommune 

[postmottak@hemsedal.kommune.no]; Hol Kommune [postmottak@hol.kommune.no]; Hole 

Kommune [postmottak@hole.kommune.no]; Hurum Kommune 

[postmottak@hurum.kommune.no]; Kongsberg Kommune 

[postmottak@kongsberg.kommune.no]; Lier Kommune [postmottak@lier.kommune.no]; Nes 

Kommune [postmottak@nes-bu.kommune.no]; postmottak 

[postmottak@ringerike.kommune.no]; Rollag Kommune [postmottak@rollag.kommune.no]; 

Røyken Kommune [postmottak@royken.kommune.no]; Ål Kommune 

[postmottak@aal.kommune.no]; 'regionraadet@hallingdal.no' [regionraadet@hallingdal.no]; 

Rina Kamilla Yamamoto [Rina.Kamilla.Yamamoto@bfk.no]; Rita Starup Andersen 

[rita.starup@bfk.no]; Rita Starup Andersen [rita.starup@bfk.no]; 

'servicetorg@modum.kommune.no' [servicetorg@modum.kommune.no]; Shoaib Karim Naeem 

[Shoaib.Karim.Naeem@bfk.no]; Ståle Sørensen [stale.sorensen@bfk.no]; 

steinar.valset@drammen.kommune.no [steinar.valset@drammen.kommune.no]; Terje Vegard 

Kopperud [Terje.Kopperud@bfk.no]; Torhild Helling Bergaplass [Torhild.Bergaplass@bfk.no] 

Kopi: Linda Engstrøm [Linda.Engstrom@ringerike.kommune.no]; 

'Bente.Stoa@royken.kommune.no' [Bente.Stoa@royken.kommune.no]; Erling Stein Aass 

[erling.aass@bfk.no]; Gro Ryghseter Solberg [Gro.Ryghseter.Solberg@bfk.no]; Gunnar 

Haugerud [Gunnar.Haugerud@bfk.no]; Kjerstin Spångberg [Kjerstin.Spangberg@bfk.no]; 

Ingvild Seljegard [Ingvild.Seljegard@bfk.no]; 'tine.svensen@vegvesen.no' 

[tine.svensen@vegvesen.no] 

Sendt: 24.06.2016 12:39:52 

Emne: Innspill fra kommuner og kommuneregioner på tiltak i handlingsprogram for fylkesveger 

og kollektivtransport 2018-2021 

Vedlegg: image001.jpg; Innspill fra kommuner og kommuneregioner til tiltak i 

handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021.pdf; Aktualisert 

fylkesvegstrategi.PDF; Skjema for innspill.pdf 

INNSPILL PÅ TILTAK TIL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT 2018-
2021 



Vedlagt følger invitasjon til å komme med innspill på tiltak til handlingsprogrammet for 
fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021. Vi vil tydeliggjøre at vi ber om innspill på 
infrastrukturtiltak for alle trafikantgrupper, både sykkel, gange, kollektivtransport og veg.  

Vi oppfordrer kommunene i kommuneregionene til å samarbeide om sine prioriteringer. Mer 
informasjon står i brevet, og vi ønsker at vedlagt skjema benyttes ved innsendelse av forslag til 
tiltak. I tillegg ber vi om en kort beskrivelse av de viktigste samferdselsutfordringene på 
fylkesvegnettet og for kollektivtrafikken i kommunene/kommuneregionene.  

Vedlagt ligger også aktualisert fylkesvegstrategi som ved vedtatt på hovedutvalgsmøte for 
samferdselssektoren 15.06.16. 

Minner om at fristen for å sende inn innspill er 3. oktober 2016.  

 
Med vennlig hilsen 
Ine Gjellebæk 
Samferdselsrådgiver 
 
…………………………………………………………  
direkte: 32 80 87 25 
mobil: 97 66 66 85  
web: www.bfk.no    
………………………………………………………… 
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N otat

Samferdselsavdelingen

V år dato 26 .02.2016
Vår referanse 2012/100 - 19
Vår saksbehandler Ine Gjellebæk, 32808699

Strateginotat som grunnlag for Handlingsprogram fylkesveger
2018 - 2021

Innledning
Nåværende handlingsprogram for fylkesveger er vedtatt for periode 2014 - 2017. Allerede nå
starter arbeide t med et nytt handlingsprogram for fylkesveger for perioden 2018 - 2021. Det legges
opp til vedtak høsten (november) 20 17.

Styringsdokument for handlingsprogrammet er gjeldende fylkesvegstrategi 2014 - 2023. Siden
fylkesvegstrategien ble utarbeidet, har det i midlertid kommet endringer i flere overordnede
føringer samt nye vedtak i Buskerud fylkeskommune. Dette gir behov fo r enkelte endringer i og
tilføyelser til gjeldende styringsdokument et .

Fylkesvegstrategi 2014 - 2023 - hovedtrekk
Fylkesvegstrategien definerer tre hovedmål og understreker at disse tre skal ha lik prioritet. De tre
hovedmålene går på framkommelighet, tra fikksikkerhet og miljø. Under hvert av hovedmålene er
det formulert flere delmål som igjen inneholder en vedtatt strategi . Delmålene definerer hva som
skal prioriteres for å nå de formulerte hovedmålene , og strategien beskriver hva som skal gjøres .

Da fylkesvegstrategi 2014 - 2023 ble vedtatt, ble forfallsinnhentingen på fylkesvegene gitt et
spesielt fokus, med mål om at mest mulig av etterslepet skulle bli tatt igjen i løpet av perioden.
Handlingsprogram for fylkesveger 2014 - 2017 bygger på denne prior iteringen.

Vedtatte mål og strategi er gjengitt i tabell - og stikkordsform i vedlegg 2 .

Nye rammer og premisser i perioden
Etter at fylkesvegstrategi 2014 - 2023 ble politisk vedtatt høsten 2012 har det kommet flere nye
føringer. Føringene er på både n asjonalt og regionalt nivå.

Gjengitt i stikkordsform er noen av de nye rammer og premisser som følger:

Nasjonal transportplan 2014 - 2023 (NTP) vedtatt i Stortinget 18.06.2013
o NTP 2014 - 2023 setter mål om at antallet drepte og hardt skadede skal halveres

innen 2024.
o Regjeringen har som mål at veksten i persontransport i storbyområdene skal tas

med sykkel, gange og kollektivtransport. Dette innebærer både en økning i
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kapasiteten, framkommeligheten, robustheten og trafikksikkerheten for de
overnevnte transportformene.

Retningslinjer for etatenes og Avinors arbeid med Nasjonal transportplan 2018 - 2029
(Samferdselsdepartementet 19. mai 2015)

o Retningslinje 2 (R2) ble oversendt mai 2015 . R2 bygger videre på NTP 2014 - 2023,
men understreker oppfølgingen av klimaforliket av 2012 . H ovedmålet for NTP
2018 - 2029 sier derfor at transportsystemet skal være sikker, fremme
verdiskapning og bidra til omstilling til et lavutslippssamfunn. Nullvekstmålet fra
NTP 2014 - 2 023 utvides til også å inkludere by områder.

Regional areal - og transportplan for Buskerud 2015 - 2030 (under utarbeiding, forventet
vedtak i Fylkestinget desember 2016)

o Planene gir strategiske føringer til videre utvikling av d et fylkeskommunale og
statlige vegnettet i fylket. Fokuset ligger på å utvikle et trafikksikkert og effektivt
transportsystem et som er tilpasset utfordringer både i pressområder og distrikter.
Målet er at all transportvekst i byer og tettsteder skal tas med sykkel, gange og
kol lektiv.

o Dette innebærer forfallsinnhenting på fylkesveg, t rygge, raske og godt utbyggede
s ykkel - og gangnett i tillegg til i nnfartsparkering, gjennomgående kollektivfelt og
knutepunktutvikling for et mer samordnet og styrket kollektivtilbud .

Andre tilgren sende planer
Areal - og transportplan Buskerudbyen 2013 - 2023 vedtatt i fylkestinget i Buskerud
07.02.2013)

o ATP Buskerudbyen legger opp til at t ransportsystemet skal knytte flerkjernede
byområder sammen, og til osloområdet og utlandet. Hovedfokuset ligger p å
forflyttingen av personer og gods. ATP Buskerudbyen legger opp til at et ef fektivt
og m iljøvennlig kollektivtransport system av høy kvalitet, med tilgjengelighet for
alle, skal være en grunnstamme slik at behovet for biltransport blir lavest mulig.

o For å lykkes med dette skal b usse n skal prioriteres i vegnettet og d et skal
etableres effektive kollektivknutepunkter med overgangsmuligheter, herunder
også innfartsparkering. Det legges også fokus på vinterdrift på sykkel - og
ganganlegg.

o Innenfor innevæ rende periode består Buskerudbysamarbeidet av kommunene
Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg , Buskerud fylkeskommune,
Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Fylkesmannen i Buskerud .
Buskerudbysamarbeidet inngikk i 2010 og 2014 avtale om s tatlige
belønningsmidler til kollektiv og sykkelfremmende tiltak, også kalt
Buskerudbypakke 1. I disse dager er B uskerudbypakke 2 under utvikling , den
innbefatter ikke Kongsberg kommune.

Vedtak i Buskerud fylkeskommune
I tilknytning til Buskerud fylkeskommunes Handlingsprogram 2016 - 2019, har det kommet enkelte
ve rbalpunkter i fylkestinget 9 desember 2015 som er relevant for arbeidet med ny
Handlingsprogram for fylkesveger 2018 - 2021. Disse lyder som følger:

o Punkt 13. Mål om i nnhenting av vedlikeholdsetterslepet på fylkesveger skal
revideres i handlingsprogram for fylkesveger 2018 - 2021 i tråd med budsjettet.

o Punkt 33. Fylkesveger som opprustes skal klassifiseres for minimum 10 tonn
akseltrykk. Det skal settes inn større in nsats for opprustning, særlig på de aller
dårligste veiene i distriktet.

o Punkt 35. Rammen til kollektivtransport økes med 6 millioner kroner.
Hovedutvalget for samferdsel vedtar den endelige fordelingen.
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o Punkt 36. Det skal utredes en sammenhengende gang - og sykkelvegplan for
Buskerud som er knyttet opp mot kollektivknutepunkter og holdeplasser i og
mellom byene og tettstedene. Herunder skal ekspressykkelfelt tilrettelagt for
elsykkel være inkludert på trafikkerte st rekninger.

o Punkt 37. Budsjettet til Fylkets trafikksikkerhetsutvalg økes med 2 millioner
kroner per år.

o Punkt 61. Det utredes mulighet for å intensivere bygging av flere gang - og
sykkelveger etter modellen fra Flesberg kommune hvor også lokalsamfunnet o g
frivilligheten deltar.

Forslag til aktualiserte mål

Som følge av reduksjonen på 48,5 mill. kr per år innenfor budsjettramma for neste
handlingsprogram (2018 - 2021), blir det ikke mulig å nå målet om å ta igjen
vedlikeholdsforfallet på vegnettet i l øpet av 16 år. Nytt mål for forfallsinnhenting en
fastlegges gjennom prosessen med handlingsprogram fylkesveger 2018 - 2021.

Med bakgrunn i verbalpunkt 33 fra Handlingsprogram 2016 - 2019 for Buskerud
fylkeskommune, blir setningen « Fylkesveger som opprustes sk al klassifiseres for minimum
10 tonn akseltrykk» foreslått lagt til i punktet om prioriteringer innen forfallsinnhenting.
Punktet i fylkesvegstrategien blir derfor lydende ; «Strekninger med høy trafikk der
forfallet er kommet langt prioriteres først. Det legges hovedvekt på enkle tiltak over
lengre strekninger som antas å ha en levetid på 10 - 15 år. I tillegg settes det av midler for å
redusere forfall på lavtrafikkerte veger der forfallet er særs stort . Fylkesveger som
opprustes skal klassifiseres for mini mum 10 tonn akseltrykk ».

Med bakgrunn i R2 og NTP 2014 - 2023 omtale om styrking av drift, vedlikehold og fornying
av infrastrukturen for å være bedre rustet mot ekstremvær, foreslås det at punktet om
oppgradering av drenssystemene ved forfallstiltak på fy lkesvegene endres. Punktet i
fylkesvegstrategien lyder som følger; «ved tiltak for å ta igjen forfallet på fylkesvegene
skal tilstand og dimensjoner på drenssystem vurderes oppgradert for å takle hyppigere og
mer intensiv nedbør» Punktet foreslås endret ti l «Ved forfallstiltak på fylkesvegene skal
infrastrukturen oppgraderes med tilstr ekkelig drenering, sikring, over bygning og
fundament slik at vegene er bedre rustet mot ekstremvær og klimatiske påkjenninger».

Med bakgrunn i R2 og NTP 2014 - 2023 omtale om styrking av drift, vedlikehold og fornying
av infrastrukturen for å være bedre rustet mot ekstremvær, foreslås det at
konsekvensene av st ormflo også legges til grunn. Punktet om driftsberedskap og hyppige
inspeksjoner etter klimaend ringers negative konsekvenser foreslås derfor endret til og
også omfatte stormflo.

Med bakgrunn i nullvekstmålet fra R2, om at all trafikkvekst i byområder skal tas med
sykkel, gange eller kollektiv, foreslås delmål F3 og F5 slått sammen. For å tydeliggj øre en
sterkere satsning på dette området, foreslås delmålsteksten å endres til « Utvikle
transportløsninger som bidrar til økt bruk av gange, sykkel og kollektivtransport».
Tidligere delmålstekster for F3 og F5 sørges ivaretatt av tilhørende strategipunkte r.

Med bakgrunn i verbalpunkt 36 fra Handlingsprogram 2016 - 2019 for Buskerud
fylkeskommune, foreslås det å legge til et strategipunkt under delmål F3 om oppfølging av
«Sykkelstrategi for Buskerud».
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For ytterligere å følge opp verbalpunkt 36 fra Hand lingsprogram 2016 - 2019 for Buskerud
fylkeskommune foreslås strategipunktene om at tilrettelegging for gående og syklende
prioriteres på skoleveg og dernest i byområder slått sammen og endret. Punktet foreslås
endret til «Tilrettelegging for gående og sykle nde prioriteres på skoleveger, dernest i og
mellom byområder og tettsteder med over 5 000 innbyggere med mål om et
sammenhengende gang - og sykkelvegnett mellom viktige målpunkt».

På bakgrunn av verbalpunkt 36 fra Handlingsprogram 2016 - 2019 for Buskerud
f ylkeskommune og Sykkelstrategi for Buskerud, foreslås det å legge til et strategipunkt
lydende «Sikre sykkelparkering med god kapasitet og høy standard ved alle
kollektivknutepunkt og sentrale holdeplasser for buss og tog» under delmål F3.

Som oppfølging av R2 og NTP 2014 - 2023 om å legge til rette for økt bruk av
kollektivtransport og redusere bilbruken foreslås det at følgende strategipunkt legges til
under delmål F3; «Styrke tilbud for innfartsparkering ved kollektivknutepunkt og sentrale
holdeplasser fo r buss og tog, slik at de som bor utenfor sykkel - eller gangavstand fra
stasjoner eller et tjenlig busstilbud skal kunne reise kollektivt inn til byområdene i Oslo,
Akershus og Buskerud».

For å understreke viktigheten av vinterdrift på gang - og sykkelveg ene og som en
oppfølging av verbalpunkt 36 fra Handlingsprogram 2016 - 2019 for Buskerud
fylkeskommune og Sykkelstrategi for Buskerud foreslås strategipunkt «Drift av kjøreveg
og tilstøtende trafikkarealer for gående og syklende inklusive bussholdeplasser sk al
samkjøres og ha lik prioritet» å endres til; «Drift av trafikkarealer for gående og syklende,
inklusive bussholdeplasser, skal ha lik prioritert som drift av kjøreveg for bil, med ekstra
fokus på vinterdrift».

Det foreslås at målet om å redusere antall drepte og hardt skadde med 1/3 innen 2023,
endres til mål om at antallet drepte og hardt skadde halveres innen 2023, slik det er
formulert av NTP 2014 - 2023 og i strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014 - 2023 . Og
Handlingsprogram for Buskerud fyl keskommune 2016 - 2019.

Det foreslås å sette inn et nytt punkt om gjennomføring og finansiering av gang - og
sykkelvegprosjekter etter Flesberg - modellen, under vedtatt strategi for gjennomføring og
finansiering, på bakgrunn av verbalpunkt 61 fra Handlingsprogram 2016 - 2019 for
Buskerud fylkeskommune . Punktet fore slås formulert til «Bygging av gang - og sykkelveger
etter modellen fra Flesberg kommune , hvor lokalsam funnet og frivilligheten deltar , kan
benyttes der det fattes kommunalt vedtak om gjennomføring og finansiering . I slike
tilfeller skal lov om offentlig an skaffelse r og vegnormaler fra Statens vegvesen følges ».

Det foreslås å sette inn et nytt punkt om støy som ivaretar boliger som ligger inntil
fylkesveger hvor det blir gjennomført tiltak. Punktet foreslås formulert til « Ved
gjennomføringen av støydempende tiltak i boliger langs fylkesveg skal støytiltakene
planlegges og gjennomføres slik at innendørs støynivå som hovedregel bringes ned til
under 35 dB(A) )».

Drammen, 02.06 .16 .
Ine Gjellebæk
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Vedlegg 1 : Forslag til aktualiserte mål for fylkesvegstrategi 2014 - 2023

HOVEDMÅL
FRAMKOMMELIGHET

VEDTATT STRATEGI

DELMÅL F1 og F2:

F1
Tilgjengeligheten for næringslivets
transporter skal økes.

F2
Vegkapitalen skal ivaretas, og forfallet
på fylkesvegene reduseres.

Investeringsmidler benyttes til å ta igjen forfallet på
fylkesvegene i løpet av -------- år.
Strekninger med høy trafikk der forfallet er kommet langt
prioriteres først. Det legges hovedvekt på enkle tiltak over
lengre strekninger som antas å ha en levetid på 10 - 15 år. I
tillegg settes det av midler for å redus ere forfall på
lavtrafikkerte veger der forfallet er særs stort. Fylkesveger som
opprustes skal klassifiseres for minimum 10 tonn akseltrykk der
det er behov .
Ved forfallstiltak på fylkesvegene skal infrastrukturen
oppgraderes med tilstre kkelig drenering, sikring, over bygning
og fundament slik at vegene er bedre rustet mot ekstremvær
og klimatiske påkjenninger.
Fylkesvegene driftes og vedlikeholdes slik at forfallet ikke øker.
Større prosjekter for bl.a. å ivareta næringslivets
transportbehov prioriteres med grunnlag i trafikkmengde og
vegstandard.
Framkommelighetsutfordringene på fylkesvegnettet i
byområdene, løses gjennom arbeidet i Buskerudbyen og
Ringerikspakka.
Driftsstandard og beredskap skal sikre tilfredsstillende og
forutsigbar framkommelighet til enhver tid.
Rasteplasser som er viktige for næringslivet inkl. turisme, rustes
opp og driftes tilfredsstillende.
Klimaendringers negative konsekvenser skal begrenses ved
driftsberedskap og hyppige inspeksjoner. Tiltak etter flom - ,
stormflo - og rasskader s kal raskt kunne iverksettes.

Delmål F3:

F3

Utvikle transportløsninger som bidrar
til økt bruk av gange, sykkel og
kollektivtransport.

F4

Tenke helhetlig om transport, der de
ulike transportformenes blir sett i
sammenheng , slik at tilgjengelige
ressurser blir bedre utnyttet og
overordnede målsettinger blir
ivaretatt .

Anbefalt strategi i «Kollektivtransportplan for Buskerud» følges
opp.
«Sykkelstrategien for Buskerud» skal følges opp.
I byområde r skal investeringstiltak primært bidra til fysisk
tilrettelegging for sykkel, gange og kollektivtrafikk, slik at den
samlede biltrafikken ikke øker .
Tilrettelegging for gående og syklende prioriteres på
skoleveger, dernest i og mellom byområder og tettsted er med
over 5 000 innbyggere, med mål om et sammenhengende gang -
og sykkelvegnett mellom viktige målpunkt.
Sikre sykkelparkering med god kapasitet og høy standard ved
alle kollektivknutepunkt og sentrale holdeplasser for buss og
tog.
Styrke tilbud for i nnfartsparkering ved kollektivknutepunkt og
sentrale holdeplasser for buss og tog , slik at de som bor utenfor
sykkel - eller gangavstand fra stasjoner eller et tjenlig busstilbud
skal kunne reise kollektivt inn til byområdene i Oslo, Akershus
og Buskerud .
Eksisterende gang - /sykkelveger og fortau utbedres etter
forutgående inspeksjoner.
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Delmål F4:

F4
Anlegg for syklister og fotgjengere skal
ha så god og trygg framkommelighet
som mulig for alle hele året.

Ved opprustning av vegnettet skal tilstøtende anlegg for myke
trafikanter inklusive bussholdeplasser oppgraderes med
universell utforming.
Kollektivknutepunkter og bussholdeplasser med stort
passasjergrunnlag prioriteres for opprustning til universell
utforming.
Drift av trafikkarealer for gående og syklend e , inklusive
bussholdeplasser , skal ha lik prioritet som drift av kjøreveg for
bil , m ed ekstra fokus på vinterdrift.

HOVEDMÅL
TRAFIKKSIKKERHET

VEDTATT STRATEGI

DELMÅL T1:

T1
Tiltak på fylkesvegnettet skal bidra til
at antall personer som blir drept eller
hardt skadet reduseres.

Spesifikke investeringstiltak rettes mot de alvorligste
ulykkestypene på fylkesvegnettet for å bidra til målsetting om å
halvere antall drepte og hardt skadde innen 2023 slik det er
formulert i strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014 - 2023 .
Strategi for vinterdrift velges med utgangspunkt i
trafikkmengde og med vekt på trafikksikkerhet.
Drift og vedlikehold organiseres og utføres med henblikk på økt
trafikksikkerhet.

HOVEDMÅL
MILJØ

VEDTATT STRATEGI

Delmål M1:

M1
Bidra til å oppfylle nasjonale mål
for klimagassutslipp, lokal
luftforurensning
og støy.

Følge opp målsettinger i Buskerudby - samarbeidet.
I byområder skal driften organiseres og utføres slik at det bidrar
til å oppfylle nasjonale mål for svevestøv.
Ved gjennomføringen av støydempende tiltak i boliger langs
fylkesveg skal støytiltakene planlegges og gjennomføres slik at
innendørs støynivå som hovedregel bringes ned til under 35
dB(A).

Delmål M2 og M3:

M2
Begrense inngrep i viktige
naturområder og ivareta viktige
økologiske funksjoner.

M3
Begrense inngrep i viktige
kulturminner,
kulturmiljø, kulturlandskap
og dyrket jord.

Ved ethvert inngrep skal viktige/vernede natur - og
kulturområder / - objekter kartlegges og tas hensyn til.
Driftskontrakter skal inneholde opplysninger om
viktige/vernede natur - og kulturområder/ - objekter, og drift - og
vedlikeholdsrutiner skal tilpasses dette.
Det skal fortsatt arbeides med reduksjon av saltbruk i
driftsavtalene.

Delmål M4:

M4
Bi dra til å utvikle trygge og trivelige
lokalsamfunn.

Utvikling av vegnettet skal ivareta et folkehelseperspektiv ved
at det legges til rette for fysisk aktivitet i lokalsamfunnet.
Drift og vedlikehold i tettsteder skal ta estetiske og
miljøvennlige hensyn.
Ved omkjøringer p.g.a. hendelser/stengte veger skal det tas
hensyn til berørte lokalsamfunn.
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VEDTATT STRATEGI FOR GJENNOMFØRING OG FINANSIERING

Buskerud fylkeskommune ser seg ikke i stand til alene å finansiere større, kostnadskrevende
investeringer på fylkesvegnettet i et 10 - årsperspektiv.
Hvis større kostnadskrevende investeringer skal kunne la seg realisere, må det økonomisk grunnlaget for
dette finne sin løsning enten ved økte statlige overføringer, spleiselag med andre aktører,
traf ikantbetaling eller en kombinasjon av dette.
Fylkeskommunen vil innta en restriktiv holdning til eventuelle ønsker om å forskuttere investeringer på
fylkesvegnettet.
Ulike mindre prosjekter på veg samordnes geografisk for å oppnå større ressurs - og kostnad seffektivitet.
Større prosjekter i samme geografiske område samordnes slik at mer effektive finansierings - og
gjennomføringsmetoder kan tas i bruk.
Prosjektfinansiering søkes etablert i større prosjekter slik at rasjonell gjennomføring kan sikres.
Tilstrek kelige midler til drift og vedlikehold må sikres slik at forfallet ikke øker.
Nye løsninger og kunnskap som følge av teknologisk utvikling og/eller forskning, søkes utnyttet.
Buskerud fylkeskommune skal gå i dialog med kommunene for å vurdere omklassifisering av veger, slik at
fylkesvegnettet oppfyller krav til regional funksjon.
Bygging av gang - og sykkelveger etter modellen fra Flesberg kommune , hvor lokalsamfunnet og
frivilligheten deltar , kan benyttes der det fattes kommunalt vedtak om gjennomføring og finansiering . I
slike tilfeller skal lov om offentlig anskaffelse r og vegnormaler fra Statens vegvesen følges

Det vises for øvrig til kap.11 «Effektvurdering av tiltak» hvor det er foretatt en effektvurdering av ulike
investering s - og drift & vedlikeholdstiltak, og også synliggjort de ulike tiltaks virkninger på de delmålene
som er formulert. I kap.11 framgår det også hvilke kriterier som legges til grunn for valg av strategi for
vinterdrift av fylkesvegnettet.

VEDTATT STRATEGI FOR FORVALTNING – UTTALELSE TIL KOMMUNALE PLANER

Statens vegvesen skal som fylkeskommunens fagorgan avgi uttalelser til kommunale planer på vegne av
fylkeskommunen som vegeier («sams vegadministrasjon»).
Fylkeskommunen har som mål å komme fram t il gode, omforente løsninger med kommunene i
plansaker.
Løsninger skal følge opp mål og strategi for fylkesvegene.
Gjennom medvirkning i planprosesser skal det sørges for at fylkesvegene blir ivaretatt med hensyn til
funksjon, framkommelighet, trafikksikke rhet og miljø.
Hensynet til framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø skal vurderes i forhold til fylkeskommunens
regionale utviklingsrolle, fylkeskommunens strategiske mål og kommunenes behov.
Dersom man likevel ikke kommer fram til omforent(e) løsning(e r), kan det fremmes innsigelse.
Når innsigelse fremmes, skal det i tillegg til begrunnelse for denne gis anvisning på hva som skal til for å
akseptere planen og trekke innsigelsen.
Innsigelse avgitt på vegne av fylkeskommunen skal være politisk klarert før den går til mekling hos
Fylkesmannen, med unntak av innsigelse begrunnet i vegtekniske krav.
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Vedlegg 2: Mål fra fylkesvegstrategi 2014 - 2023

H OVEDMÅL
FRAM KOMMELI GHET

VEDTATT STRATEGI

DELMÅL F1 og F2:

F1
Tilgjengeligheten for næringslivets
transporter skal økes.

F2
Vegkapitalen skal ivaretas, og forfallet
på fylkesvegene reduseres.

Investeringsmidler benyttes til å ta igjen forfallet på
fylkesvegene i løpet av 16 år.
Strekninger med høy trafikk der forfallet er kommet langt,
prioriteres først. Det legges hovedvekt på enkle tiltak over
lengre strekninger som antas å ha en levetid på 10 – 15 år. I
tillegg settes det av midler for å redusere forfall på
lavtrafikkerte veger der forfallet er særs stort.
Ved tiltak for å ta igjen fo rfallet på fylkesvegene skal tilstand og
dimensjoner på drenssystem vurderes oppgradert for å takle
hyppigere og mer intensiv nedbør.
Fylkesvegene driftes og vedlikeholdes slik at forfallet ikke øker.
Større prosjekter for bl.a. å ivareta næringslivets
tra nsportbehov prioriteres med grunnlag i trafikkmengde og
vegstandard.
Framkommelighetsutfordringene på fylkesvegnettet i
byområdene, løses gjennom arbeidet i Buskerudbyen og
Ringerikspakka.
Driftsstandard og beredskap skal sikre tilfredsstillende og
forutsi gbar framkommelighet til enhver tid.
Rasteplasser som er viktige for næringslivet inkl. turisme, rustes
opp og driftes tilfredsstillende.
Klimaendringers negative konsekvenser skal begrenses ved
driftsberedskap og hyppige inspeksjoner. Tiltak etter flom - o g
rasskader skal raskt kunne iverksettes.

Delmål F3:

F3
Framkommelighet for gående og
syklende skal økes, og med spesiell
fokus på skoleveger.

Kostnadseffektive og lokalt viktige tiltak som gjør at
skolevegene oppleves trygge prioriteres i alle kommuner.
Tilrettelegging for gående og syklende ut over skoleveger
prioriteres spesielt i byområder.
Eksisterende gang - /sykkelveger og fortau utbedres etter
forutgående inspeksjoner.

OVERORDNET MÅL FOR FYLKESVEGER

Fylkesvegnettet skal bidra til et effektivt , sikkert og miljøvennlig samferdselstilbud.

HOVEDMÅL FRAMKOMMELIGHET

Effektiv trafikkavvikling for alle
trafikantgrupper

HOVEDMÅL TRAFIKKSIKKERHET

Nullvisjonen for trafikksikkerhet
legges til grunn. Antall drepte og

hardt skadde skal reduseres.

HOVEDMÅL MILJØ

Ivareta miljøhensyn ved investering,
drift og vedlikehold og forvaltning av

fylkesvgene.
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Delmål F4:

F4
Anlegg for syklister og fotgjengere skal
ha så god og trygg framkommelighet
som mulig for alle hele året.

Ved opprustning av vegnettet skal tilstøtende anlegg for myke
trafikanter inklusive bussholdeplasser oppgraderes med
universell utforming.
Kollektivknutepunkter og bussholdeplasser med stort
p assasjergrunnlag prioriteres for opprustning til universell
utforming.
Drift av kjøreveg og tilstøtende trafikkarealer for gående og
syklende inklusive bussholdeplasser skal samkjøres og ha lik
prioritet.

Delmål F5:

F5
I Buskerudby - og Ringeriksområdet
skal det spesielt legges fysisk til rette
for økt bruk av kollektivtrafikk og
sykkel, slik at den samlede biltrafikken
ikke øker.

Anbefalt strategi i «Kollektivtransportplan for Buskerud» følges
opp.
I byområdene Buskerudbyen og Hønefoss skal investerings tiltak
primært bidra til fysisk tilrettelegging for økt bruk av
kollektivtrafikk og sykkel.

HOVEDMÅL
TRAFIKKSIKKERHET

VEDTATT STRATEGI

DELMÅL T1:

T1
Tiltak på fylkesvegnettet skal bidra til
at antall personer som blir drept eller
hardt skadet reduseres.

Spesifikke investeringstiltak rettes mot de alvorligste
ulykkestypene på fylkesvegnettet for å bidra til målsetting om å
redusere antall drepte og hardt skadde med 1/3 innen 2023 slik
det er formulert av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg.
Strategi for vinterdrift velges med utgangspunkt i
trafikkmengde og med vekt på trafikksikkerhet.
Drift og vedlikehold organiseres og utføres med henblikk på økt
trafikksikkerhet.

HOVEDMÅL
MILJØ

VEDTATT STRATEGI

Delmål M1:

M1
Bidra til å oppfylle nasjonale mål
for klimagassutslipp, lokal
luftforurensning
og støy.

Følge opp målsettinger i Buskerudby - samarbeidet.
I byområder skal driften organiseres og utføres slik at det bidrar
til å oppfylle nasjonale mål for svevestøv.
Gjennomføre tiltak som bringer alle boliger langs fylkesvegene
ned på et innendørs støynivå på maks 42 dB(A).

Delmål M2 og M3:

M2
Begrense inngrep i viktige
naturområder og ivareta viktige
økologiske funksjoner.

M3
Begrense inngrep i viktige
kulturminner,
kulturmiljø, kulturl andskap

Ved ethvert inngrep skal viktige/vernede natur - og
kulturområder / - objekter kartlegges og tas hensyn til.
Driftskontrakter skal inneholde opplysninger om
viktige/vernede natur - og kulturområder/ - objekter, og drift - og
vedlikeholdsrutiner skal tilpasses dette.
Det skal fortsatt arbeides med reduksjon av saltbruk i
driftsavtalene.
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og dyrket jord.

Delmål M4:

M4
Bidra til å utvikle trygge og trivelige
lokalsamfunn.

Utvikling av vegnettet skal ivareta et folkehelseperspektiv ved
at det legges til rette for fysisk aktivitet i lokalsamfunnet.
Drift og vedlikehold i tettsteder skal ta estetiske og
miljøvennlige hensyn.
Ved omkjøringer p.g.a. hendelser/stengte veger skal det tas
hensyn til berørte lokalsamfunn.

VEDTATT STRATEGI FOR GJENNOMFØRING OG FINANSIERING

Buskerud fylkeskommune ser seg ikke i stand til alene å finansiere større, kostnadskrevende
investeringer på fylkesvegnettet i et 10 - årsperspektiv.
Hvis større kostnadskrevende investeringer skal kunne la seg realisere, må de t økonomisk grunnlaget for
dette finne sin løsning enten ved økte statlige overføringer, spleiselag med andre aktører,
trafikantbetaling eller en kombinasjon av dette.
Fylkeskommunen vil innta en restriktiv holdning til eventuelle ønsker om å forskuttere i nvesteringer på
fylkesvegnettet.
Ulike mindre prosjekter på veg samordnes geografisk for å oppnå større ressurs - og kostnadseffektivitet.
Større prosjekter i samme geografiske område samordnes slik at mer effektive finansierings - og
gjennomføringsmetoder k an tas i bruk.
Prosjektfinansiering søkes etablert i større prosjekter slik at rasjonell gjennomføring kan sikres.
Tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold må sikres slik at forfallet ikke øker.
Nye løsninger og kunnskap som følge av teknologisk utvi kling og/eller forskning, søkes utnyttet.
Buskerud fylkeskommune skal gå i dialog med kommunene for å vurdere omklassifisering av veger, slik at
fylkesvegnettet oppfyller krav til regional funksjon.

Det vises for øvrig til kap.11 «Effektvurdering av tiltak» hvor det er foretatt en effektvurdering av ulike
investerings - og drift & vedlikeholdstiltak, og også synliggjort de ulike tiltaks virkninger på de delmålene
som er formulert. I kap.11 framgår det også hvilke kriterier som legges til grunn for valg av strategi for
vinterdrift av fylkesvegnettet.

VEDTATT STRATEGI FOR FORVALTNING – UTTALELSE TIL KOMMUNALE PLANER

Statens vegvesen skal som fylkeskommunens fagorgan avgi uttalelser til kommunale planer på vegne av
fylkeskommunen som vegeier («sams vegadministrasjon»).
Fylkeskommunen har som mål å komme fram til gode, omforente løsninger med kommunene i
plansaker.
Løsninger skal følge opp mål og strategi for fylkesvegene.
Gjennom medvirkning i planprosesser skal det sørges for at fylkesvegene blir iv aretatt med hensyn til
funksjon, framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø.
Hensynet til framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø skal vurderes i forhold til fylkeskommunens
regionale utviklingsrolle, fylkeskommunens strategiske mål og kommunenes behov.
Dersom man likevel ikke kommer fram til omforent(e) løsning(er), kan det fremmes innsigelse.
Når innsigelse fremmes, skal det i tillegg til begrunnelse for denne gis anvisning på hva som skal til for å
akseptere planen og trekke innsigelsen.
Innsigelse av gitt på vegne av fylkeskommunen skal være politisk klarert før den går til mekling hos
Fylkesmannen, med unntak av innsigelse begrunnet i vegtekniske krav.
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Nasjonal transportplan 2018-2029  

 
Forslag til vedtak: 
 
::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  
 
Ringerike kommune er godt fornøyd med Nasjonal transportplan-prosessen, og støtter konseptet 
med bundne prosjekt. Ringerike kommune er tilfreds med og slutter seg i stor grad til etatenes 
prioriteringer.  
De økonomiske rammene for planen må innrettes slik at alle bundne prosjekt gis tilstrekkelig statlig 
bevilgning i første 4-års periode.  
 
Ringerike kommune forutsetter at fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen gjennomføres med 
byggestart i 2019 og ferdigstillelse i 2024. Effektiv planframdrift er derfor avgjørende. 

 
Ringerike kommune forutsetter at E16 Bjørum – Skaret og Olum – Eggemoen ferdigstilles i første del 
av planperioden. 
 
Ringerike kommune legger til grunn at Eggemoen – Nymoen planlegges slik at byggingen av ny E16 
kan skje kontinuerlig og sammenkobles med hovedvei øst-vest 
 
Ringerike kommune ber om arbeidet med en bypakke for Hønefoss forseres.  
 
Bymiljøavtalene utvides til flere byer, spesielt byområder med stort vekstpotensialet, og bør 
omfatte alle byregioner der miljø og kapasitetsutfordringer gjør det formålstjenlig. 
 
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.  
 
 

 
 



 
::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  
... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  
 
 
Bakgrunn: 
Transportetatenes forslag til Nasjonal Transportplan 2018-2029 ble fremlagt 29.02.16, 
plandokumentet er nå sendt på høring til fylkeskommunene, de fire største byene og andre som 
ønsker det. Fristen er satt til 01.07.16. Buskerud og Oppland fylkeskommune ønsker å høre 
kommunene før de tar stilling til NTP-forslaget i fylkestingene i juni. Innspill må gis innen 1. mai. 
Etter samråd med ordførerne i Ringeriksregionen har de tre rådmennene utarbeidet likelydende 
saksframlegg og forslag til uttalelse. 
Nasjonal Transportplan revideres hvert fjerde år og dette er femte gang planen fremmes. 
Regjeringen planlegger å legge frem stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan våren 2017. 
 
Ringeriksregionens felles samferdselsprioriteringer 
De tre kommunene i Ringeriksregionen har i flere år samarbeidet tett om de viktigste 
samferdselsprioriteringene for vår region. Denne enigheten har gitt resultater i form av bedre 
gjennomslag i nasjonal sammenheng. Våre felles prioriteringer er definert i målene for prosjektet 
Vei og bane 2018: 
  

1. Sikre at Ringeriksregionen og dens alliansepartnere står samlet om felles mål og offensiv 

innsats for å realisere regionens kommunikasjonsutfordringer som grunnlag for vekst, 

utvikling og verdiskaping 

2. Bidra til en raskest mulig realisering av Ringeriksregionens mest sentrale 

samferdselsprosjekter: 

a. Firefelts E16 fra Sandvika til Hønefoss 

b. Ringeriksbanen Sandvika – Hønefoss 

c. E16 Olum – Eggemoen og Eggemoen – Nymoen  

d. Ringerikspakka 

Vurdering: 
 
Viktige prosjekter for Ringeriksregionen i NTP: 
 Aldri tidligere har vei og bane i vår region vært så høyt prioritert på den nasjonale dagsorden før. 
Dette er vi svært tilfredse med. Men det er fortsatt lang vei å gå før alle prosjektene er realisert.  
 
Ringerike kommune er godt fornøyd med hovedgrepene i forslaget til Nasjonal Transportplan, og 
støtter konseptet med bundne prosjekt. Ringerike kommune er tilfreds med og slutter seg i 
hovedsak til etatenes prioriteringer. 
 
Grunnlagsdokumentet presenterer fire ulike rammenivå: Lav, basis, middels og høy. For 
Våre prosjekter er det liten forskjell mellom middels og høyt rammenivå. 
Rammenivået er forøvrig på henholdsvis 47,8 milliarder, 59,7 milliarder, 71,7 milliarder og 77,7 
milliarder. De årlige tallene er som et gjennomsnitt av planperioden 2018-2029. 
 
Transportetatene har tatt utgangspunkt i at budsjettet for 2017 blir slik at NTP-rammen for 
perioden 2014-2017 blir oppfylt. Videre er det lagt til grunn at alle store prosjekter som ligger med 
oppstart i perioden 2014-2017 i gjeldende NTP er bundet. I tillegg har departementet definert 



utbygging av indre InterCity, Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss som bundne prosjekter. Dvs. 
at alle våre prosjekter er bundne prosjekter.  
 
For prosjektene i Ringeriksregionen er det små forskjeller om det blir middels eller høy ramme. 
Forskjellene mellom middels og lavere rammer er radikal, og må unngås. Lavere rammer 
enn middels vil gjøre at Ringeriksbanen ikke får oppstart og ferdigstilling som planlagt, og 
denne lave ramma vil skape mange andre negative konsekvenser for Bergensbanen og spesielt 
Ringeriksbanen. Med de oppgavene Norge nå står ovenfor innenfor samferdselsområdet må 
rammene for planene minst legge til grunn høyeste nivå. 
 
Ringerike kommune mener at en må legge vekt på bredere samfunnsøkonomiske analyser, 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.  
 
Ringerike kommune forventer at fellesprosjektet Ringeriksbane/E16 blir behandla som et av dem 
aller viktigste prosjekta i transportplanen, og at tidsperspektivet blir oppfylt i gjennomføringen. 
Prosjektet vil ha stor nytte for regionen, hovedstadsområdet og forbindelsen mellom Østland og 
Vestland.  
I en utredning/analyse gjort av Handelshøyskolen BI stipuleres merverdi til nær 5 milliarder årlig. 
Dette er med bakgrunn i store forskjeller mellom arbeidsmarkedet i Oslo og i Ringeriksregionen, 
noe en legger til grunn vil utjamne seg etter 10 år ved å bygge ut infrastrukturen. Dette er effekter 
som dagens samfunnsøkonomiske analyser ignorerer når nytten skal tallfestes. 
 
Ringeriksbanen og E16 Skaret- Hønefoss 
Ringeriksbanen ligger inne som et bundet prosjekt i grunnlagsdokumentet, men det krever 
middels eller høy ramme for å få byggestart – som lovet – i 2019, med ferdigstillelse i 2024. 
Rammen i middels og høy ramme er 20.100 mill. kr. for jernbanen og 8.600 mill. kr. for veien. 
 
Ringeriksbanen vil forkorte reisetiden mellom Oslo og Bergen med én time, og knytte øst- vest 
tettere sammen, prosjektet er derfor av nasjonal betydning. Bygging av Ringeriksbanen vil sammen 
med utbygging Voss – Bergen og en del mindre tiltak mellom Hønefoss og Voss, bidra til en total 
reisetid mellom Oslo og Bergen ned mot 4 timer. 
 Tilsvarende er E16 mellom Sandvika og Hønefoss et nasjonalt viktig prosjekt. Strekningen er sentral 
som del av forbindelsen mellom øst og vest i Norge. For å sikre gjennomføring og ferdigstillelse i 
2024, er det enighet om at planleggingen av disse prosjektene skal gjennomføres som statlig plan.  
Endelig valg av trasé for hele strekningen må gjøres snarest for at det ikke skal få konsekvenser for 
fremdriften i prosjektet. 
 
I basis ramme er det lagt til grunn statlige midler til anleggsstart på prosjektet E16 Skaret-Hønefoss. 
Fra middels ramme legges det til grunn fullføring av prosjektet i planperioden. I lav ramme er det 
ikke midler til prosjektet. Bygging av ny E16 mellom Skaret og Hønefoss forutsettes gjennomført 
som et fellesprosjekt med Ringeriksbanen.  

 
E16 Olum- Eggemoen: 
Reguleringsplanen for E16 Olum- Eggemoen er vedtatt. Det er fattet vedtak om bompenger lokalt, 
men vedtakene er ikke likelydende i fylkeskommunene og kommunene. Saken ligger til avgjørelse i 
Vegdirektorat/departement. Fremdriftsplanen legger nå opptil byggestart i 2017 med ferdigstillelse 
i 2020. Det er avgjørende viktig at det tas en avgjørelse om hvordan bompengevedtaket skal 
håndteres, slik at prosjektet kan sendes til KS2, og bompengeproposisjonen endelig behandles i 
Stortinget i løpet av 2016.   
 



Siden prosjektet er et bundet prosjekt forventer vi nå gjennomføring.  
Dersom det er nødvendig, bør bomselskapet kunne medvirke til tidlig oppstart gjennom 
forskuttering. 
 
Nymoen-Eggemoen: 
Prosjektet er ikke omtalt i NTP.  
Siling av alternativer pågår. Planprogram utarbeides og vedtas våren 2016. Oppstart 
kommunedelplan høsten 2016. Viktig at planleggingen fortsetter slik at en kan fortsette 
utbyggingen uten stopp når Olum- Eggemoen står klar. Slik at en kan få til sammenhengende 
utbygging Olum-Eggemoen- Nymoen.  
 
Bjørum – Skaret 
Reguleringsplan for E16 Bjørum-Skaret ble vedtatt i 2013. Det er fattet lokale vedtak om 
bompengefinansiering. KS2 er gjennomført og det forventes at bompengeproposisjonen vedtas i 
Stortinget våren 2016. Det legges opptil byggestart i første del av planperioden. 
 
Ringerikspakka: 
Ringerikspakka som omhandler vegsystem i og rundt Hønefoss er ikke omtalt i NTP-forslaget. Det er 
vedtatt en KVU for Hønefoss. Den har vært til KS1. Vi venter nå på en beslutning i regjeringen på 
veien videre.  
Effektive og attraktive byregioner har stor betydning for økonomisk vekst og næringsutvikling. 
Jernbanen har en viktig funksjon i de største byområdene ved at større arealer kan kobles sammen 
til effektive bo og arbeidsmarkeder 
I grunnlagsdokumentet under byområder er det skissert at Nullvekstmålet for personbiltrafikk 
gjelder for de ni byområdene som er aktuelle for bymiljøavtaler. Ringerike kommune er enige med 
Transportetatene at målet bør utvides til å omfatte alle byregioner der miljø og 
kapasitetsutfordringer gjør det formålstjenlig å håndtere persontransportveksten med 
kollektivtransport, gåing og sykling. Nullvekstmålet bør som et minimum legges til grunn i alle byer 
der det er aktuelt med bypakker, vi mener derfor at Ringerike er aktuell for dette. Ringeriksregionen 
forventer og ønsker en sterk vekst de neste årene og rigger seg for denne veksten. 
 
Vedlegg 
 

 NTP- 2018-2029 Grunnlagsdokument 

 NTP- Vedlegg Fremdriftsplan Intercity 

 Høringsbrev fra BFK 

 
 Ringerike kommune, 07.04.2016 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
Regionkoordinator: Hilde Elisabeth Fivelsdal  
Saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 
 
... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/2147-4  Arkiv: 140 &13  

 

Sak: 64/16 

 

Nasjonal transportplan 2018-2029  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 
Ringerike kommune er godt fornøyd med Nasjonal transportplan-prosessen, og støtter 

konseptet med bundne prosjekt. Ringerike kommune er tilfreds med og slutter seg i stor grad 

til etatenes prioriteringer.  

De økonomiske rammene for planen må innrettes slik at alle bundne prosjekt gis tilstrekkelig 

statlig bevilgning i første 4-års periode.  

 

Ringerike kommune forutsetter at fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen gjennomføres med 

byggestart i 2019 og ferdigstillelse i 2024. Effektiv planframdrift er derfor avgjørende. 

 

Ringerike kommune forutsetter at E16 Bjørum – Skaret og Olum – Eggemoen ferdigstilles i 

første del av planperioden. 

 

Ringerike kommune legger til grunn at Eggemoen – Nymoen planlegges slik at byggingen av 

ny E16 kan skje kontinuerlig og sammenkobles med hovedvei øst-vest 

 

Ringerike kommune ber om arbeidet med en bypakke for Hønefoss forseres.  

 

Bymiljøavtalene utvides til flere byer, spesielt byområder med stort vekstpotensialet, og bør 

omfatte alle byregioner der miljø og kapasitetsutfordringer gjør det formålstjenlig. 

 

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.  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Kommunestyret 28.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Knut Arild Melbøe (MDG) leverte stemmeforklaring som vedlegges protokollen. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 



Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (MDG). 



 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

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 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4698-2   Arkiv: 073 C00 &29  

 

 

Interpellasjon fra Parviz Salimi (SV) - Frivillige organisasjoner  
 

 

 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

 

Interpellasjon fra Parviz Salimi (SV) mottatt 20.11.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marit Simensen

Fra:

Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

parviz < parvizsvsalimiT5@hotmail.com >

20. november 20L7 2L:37

Marit Simensen

Axel Sjøberg

Interpelasjon

Interpelasj orV P arv iz S alimi(SV)

Dokid:
17097768
(17 t46e8-1)
Frivìll¡qe organisasjoner -

interpellasjon

Frivillig arbeid er en god kultur i Norgo, og er veldig viktig i alle
lokalsamfunn. Om lag 60% av befolkningen gør frivillig arbeid hvert år.

Frivillge organisasjoners engasjement og aktiviteter styrker samfunnet våft,
og gir oss et mangfold av løsninger som myndighetene ikke kan skape
alene. Den tllfører en annerledes og ekstra kvalitet.
Vi som sitter i hovedutvalget for helse, omsorg og velferd har vært heldige
og fätt besøke noen av de frivillige organisasjonene i Ringerike kommune.
Jeg vil takke kommunalsjefen Christine Myhre Bråthen, som har lagt til
rette for dette. Besøkene har vært veldig lærerike for min del.
I Ringerike kommune finnes mange frivillige organisasjoner, som har
mange aktiviteter. Ringerike og Hole Røde Kors f.eks. har alle aktivitetene
som finnes i Norges Røde Kors.
Mitt inntrykk er at Ringerike kommune verdsetter frivillig arbeid, og har
prioritert de frivillige organisasjonene, og har gitt økonomisk støtte. For å

kunne beholde frivilligheten i Ringerike kommune, må kommunen skaffe
seg oversikt over alle tilbudene. Det må lages en langsiktig plan.
Jeg tenker at man med fordel kunne ha samlet alle de frivillige
organisasjonene på et sted. Dette vil føre til bedre oversikt, bedre samarbeid
mellom kommunen og de frivillige organisasjonene. Man kunne f.eks ha
kalt dette stedet for "frivillig og humanitær huset".

Jeg har følgende spørsmål til ordfører :

1 - Er det mulig for kommunen å samle alle frivillige organisasjonene på et
sted?
2- Kan kommunen bruke Eikli skole og/eller Hønefoss skole i framtida til
"frivillig og humanitær huset"?
3- Har Ringerike kommune oversikt over alle de frivillige organisasjonene
og hvilke tilbud de har?

1



4- 5. desember er FNs internasjonale dag for frivillighet. Kan kommunen
arrangere denne dagen med alle de frivillige organisasjonene?

Sendt fra min iPad
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4788-2   Arkiv: N00 &29  

 

 

Interpellasjon fra Knut Arild Melbøe (MDG) - El-byferge: Forslag om 

utredning sett i lys av byutvikling  
 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Knut Arild Melbøe (MDG) - El-byferge: Forslag om utredning sett i lys av 

byutvikling 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El-byferge: Forslag om utredning sett i lys av byutviklingen

lnterpellasjon v/ Knut Arild Melbøe, MDG MÜTTATT ?7itÛ.'f,?017

Hønefoss by sliter i dag med gjennomgangstrafikk som skaper køer og frustrasjon,
gir høye utslipp og forringer luftkvaliteten. Til visse tider av dagen står trafikken fast i

innfarts- og utfartsårene og især mellom de to bybroene. Samtidig er Hønefoss et
sted der folk trenger å handle både på den nordre og søndre siden, og byen opplever
en utstrakt nybygging av sentrumsboliger. Det er også skapt store forventninger til
økning av innbyggertallet sentralt i byen. En del av byens nye innbyggere vil etter
hvert bli kjørende trafikanter, dels i kø og slik øke presset på hovedveien ytterligere.

Byens topografi og knappe arealer gjør utvidelse av veien lite aktuelt, og tunnel
under fossen blir svært kostbart. I denne situasjonen anmodes ordføreren og
kommunestyret til å se mot elva og tenke nytt og helhetlig. Planer om å føre gang- og
sykkelbroer over Storelva er under utarbeidelse. Det var bevilget 4 millioner til
formålet i 2017. Det vil kunne gi viktige bidrag. En byferge tror vi også vil kunne
avhjelpe, noe dette forslaget tar opp. Den vil gi et tilbud til gående og syklende slik
den for eksempel gjør i Fredrikstad der sykkelen kan tas med på fergen. Som
Hønefoss er Fredrikstad en by situert mellom to elver. Siden Fredrikstad fikk sine
gratisferger, har byen opplevd en svært positiv forbedring av kommunikasjonene
mellom bydelene. Den har kort og godt økt sin attraktivitet.

På Storelva har Hønefoss også mulighet for en byferge, og det tenkes her på en
hovedrute mellom fossen og Eikeli, med mulighet for flere stopp underveis, for
eksempel ved Benterud og ved det gamle fergeleie nedenfor Storgata 24. Fergen
kan også gå opp Randselva til et stopp ved Hovsenga - antagelig da mer i en
turistsammenheng og slik forbinde byens nordre og søndre del. Det foreslås også at
det arbeides for elektrisk drift av fergene. <Beffen> i Vågen i Bergen ble elektrifisert
for bare noen få år siden - i Hønefoss kan en elektrisk ferge bli et bidrag til
lavutslippssamfunnet og sykkelbyen. Brisbane i Australia har også el-ferger, så her
kan vi komme i godt selskap.

Den elektriske byfergen bør være et gratis tilbud med avganger tilpasset behovet.
Det er grunner til å tro at den vil kunne avhjelpe trafikken, og at den ikke minst vil
kunne skape et miljø og utgjøre en force for Hønefoss by idet vi itiårene fremover
trer inn i en ny fase av byens utvikling. Derfor:

1 Rådmannen anmodes om å utrede kostnader omkring en igangsetting av
elektrisk byferge i Hønefoss og om muligheter for statlig tilskudd.

2 Tilbudet utredes som del av en sentrumsbillettordning. På sikt bør fergen være
et gratis kollektivtilbud.
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/5499-10   Arkiv: F35  

 

 

Grunngitt spørsmål fra Mons-Ivar Mjelde (AP) – Nedlegging av tjenester for 

bosetting av flyktninger.  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vedlegg 

 

Grunngitt spørsmål fra Mons-Ivar Mjelde (AP) mottatt 27.11.17 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grunngitt spørsmål til ordfører

Ordlører. Det legges nå opp til at Ringerike kommune skal <ta ned> tjenestene som er bygget opp

rundt bosetting av flyktninger og enslige mindreårige asylspkere. Dette er en betydelig endring i

budsjettet og dette ble lagt før det ble enighet om statsbudsjettet på Stortinget.

Statsråd Listhaug har flere ganger stått fram med ei oppfatning om at vedtak om økning i

kvoteflyktninger vil føre til økt asyltilstrømning. Blant annet har hun brukt det som forklaring på

migrasjonskrisen i verden da mer enn 1.000.000 mennesker la på flukt til Europa høsten 201 S.

Ansvarlig for dette var de som økte tallet på kvoteflyktninger. Tallet den gang på kvoteflyktninger

over 3 år var 8.000 og resultatet ble i følge ministeren at vi fikk mer enn 31..000 asylsøkere til Norge

bare i 2015.

Med statsrådens forklaring på denne dynamikken stiller jeg da spørsmål om det er fornuftig å ta ned

tjenestene i kommunen. Med statsbudsjettet som nå blir vedtatt vil det etter ministerens tidligere
forklaring være ca 24. OOO mennesker som vil føle seg invitert til Norge som følge av at man fra

regjeringen og støttepartiene nå har valgt å doble kvoteflyktninger, som da må anta at sender et
tilsvarende signal ut i verden.

Spørsmål

Det er dyrt og bygge opp og bygge ned tjenester

Med dette som bakteppe, vil det være riktig å ta ned disse tjenestene, eller bør vi stole på ansvarlig

ministers logikk (som jeg ikke tar stilling til, men legges til grunn for spørsmålet) og være klar for å ta

imot vår andel av disse menneskene på flukt fra krig og elendighet som regjeringen nå har invitert til
Norge i 2018?

Mvh

Mons-lvar Mjelde

Arbeiderpartiet

ll
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Dato: 05.12.2017 00:00:00-05.12.2017 00:00:00     Utvalg: KS  

 

Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode 

Løpenr Navn 

 Innhold 

 

16/2147-11 02.11.2017 R/TEK/OLEGUL 140 &13 

36055/17 Buskerud fylkeskommune 

Innspill til handlingsprogram Statens vegvesen 2018-2023  

 

15/1534-130 03.11.2017 R/TEK/OLEGUL Q62 &13 

34694/17 Bane Nor 

Innspill fra Ringerike kommune  

 

16/2046-21 23.11.2017 R/TEK/LINENG L12 

37579/17  

Status Sykkelbyprosjektet  

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

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

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

 
Buskerud fylkeskommune  

 

 

  

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/2147-11 36055/17 140 &13 2017/13331-9 01.11.2017 

 
Innspill til handlingsprogram Statens vegvesen 2018-2023 

 

I forbindelse med NTP 2O18-2029 er det høring av Handlingsprogram Statens vegvesen 

2018-2023. 

 

Buskerud fylkeskommune ønsker å få innspill fra kommunene og kommuneregionene 

som grunnlag for fylkeskommunens høringsuttalelse. Hovedutvalget for samferdselssektoren 

skal behandle høringsuttalelsen 16. november og fylkestinget 6. desember. Frist for innspill fra 

kommunene/kommuneregionene er satt til l. november. Ringerike og Hole fikk utsatt frist til 2. 

november. De korte fristene medfører at det ikke lar seg gjøre å behandle dette innspillet 

politisk, men det er basert på innspillet i tidlig fase som ble vedtatt i FS 21.02.17. Derfor 

refereres det i politisk utvalg.   

 

Hole og Ringerike har samarbeidet om innspillet på administrativt nivå. 

 

Saken angående innspill til handlingsprogram for riksveger 2018 – 21 (23) som ble behandlet 

21.02.17, var i en tidlig fase i arbeidet med handlingsprogrammet. 

Saksfremlegget og vedlegg 1-4 vedtas oversendt som innspill til handlingsprogram for 

riksveger 2018-2021 (23). 

 

Dokumenter i forbindelse med dette er vedlagt i sin helhet og spilles inn på nytt.  

 

Kommentarer til høringsutkastet 

Det er svært viktig at det jobbes med en så tidlig som mulig byggestart. I uttalelse til NTP 

28.04.2016 forutsetter Ringerike byggestart i 2019. Det er uttalt at byggestart nå først er mulig 

i 2021/22. Det blir derfor svært viktig at det jobbes med en så tidlig start som mulig, og at 

denne ikke blir senere enn 2021. Det betyr også at det må settes av midler til forberedende 

arbeider. Allerede i 2019 er det lagt opp til grunnerverv, og i 2020 større forberedende 

arbeider. For folk flest vil dette bli oppfattet som byggestart. Det bør settes fokus på at 

forberedende arbeider som er nødvendig starter så tidlig som mulig. Dette kan gjelde hogging 

av skog og store fyllinger for å komprimere grunn.  
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Ringerike forutsetter at E16 Bjørum – Skaret og Olum – Eggemoen ferdigstilles i første del av 

planperioden. Dette ser ut til at det er lagt opp til dette med midler nok fra 2018 fordelt frem til 

2023.  

 

Eggemoen – Nymoen planlegges slik at byggingen av ny E16 kan skje kontinuerlig. Midler til 

gjennomføring må da settes av etter ferdigstillelse av Eggemoen – Olum. 

 

Prosessen med bompenger må ha fokus og ikke være forsinkende. 

 

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om en redegjørelse som beskriver hvilke 

elementer i KVUen som vil ligge innenfor statens ansvarsområde, og hvilke av disse som inngår 

i de ulike konseptene. Statens vegvesen bør fremskynde redegjørelsen, slik at 

Samferdselsdepartementet kan ta endelig stilling til konseptvalg. Departementet legger til grunn 

at lokale myndigheter skal vurdere innretning, omfang og innfasing av lokale tiltak de har 

ansvar for, samt ta initiativ til et ev. bompengeopplegg. Det bør være en dialog mellom aktuelle 

parter som avklarer videre prosess, og ansvarsfordeling for å kunne forsere prosessen med en 

bypakke, - Ringerikspakka. 

 

Det anmodes om at gang- sykkelvei i forbindelse med etablering av nytt kryss ved bygging av 

FRE16 i Styggedalen, kobles til reguleringsplan 247 (vedtatt 30.08.01) G/S-veg Snyta – 

Tolpinrud. Det bør være en planfri kobling mellom disse og en fremtidig gang og sykkelvei 

mot Busund. 

 

Gang- og sykkelvei langs rv. 35 fra Snyta til Bærenga bør legges inn i handlingsprogrammet og 

bør ses i sammenheng med fellesprosjektet. Fellesprosjektet planlegger gang- og sykkelvei fra 

rv. 35 til og med grusuttaket i retning Busundbrua, og legger også til rette for gang- og 

sykkelvei i det nye krysset i Styggedalen. Disse grepene vil gi et helhetlig gang og 

sykkelveinett. På sikt vil man kunne få et sammenhengende gang og sykkelnett mellom 

Hønefoss, Ask, Helgelandsmoen, Hole, Jevnaker (dette forutsetter gang og sykkelvei langs 

fv.241).  

 

 
Transportkor
ridor 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 

Tilrettelegging for 
gående og syklende  
Trafikksikkerhetstiltak  
Miljøtiltak  
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fra Hønefoss og Jevnaker.  
Vurdere sykkelvei på ny bru mellom 
Eggemoen og krysset ved fv. 241.  

 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  
Trafikksikkerhetstiltak  
Miljøtiltak  

Korridor 5 
Oslo-
Bergen/Haug
esund  
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  
Trafikksikkerhetstiltak  

 

 

 

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 

Viser til vedtak fra kommunene og fylket, som også inneholder 
innspill som berører forholdet mellom fellesprosjektet, kommunale 
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regionen og Buskerud 
fylkeskommune  

og fylkeskommunale veier.  

 

 

 

Med hilsen   
    
Lina Synøve Østvold   
leder areal- og byplankontoret   
  Linda Engstrøm og  

Ole Einar Gulbrandsen 

  rådgiver 

  ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no 

    
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Kopi: 

 

Vedlegg: 

Innspill til Handlingsprogram for Riksveger 2018 – 2021 med saksframlegg og protokoll 

NTP innspill 

Innspill Handlingsprogram Fylkesveier 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

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

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Statens vegvesen, region sør  

Postboks 723 Stoa 

 

4808 ARENDAL 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/78-5 2733/17 Q12 16/176151-1 27.01.2017 

 
Innspill fra Ringerike kommune til Handlingsprogram for riksveger 2018-21 (23) 

 

Ringerike kommune viser til brev fra Statens vegvesen med invitasjon til å komme med innspill til 

handlingsprogram for riksveger. Kommunen har følgende innspill: 

Kommunen blir oppfordret av Statens vegvesen til å komme med innspill til det som oppfattes som de 

mest aktuelle utfordringene langs riksvegnettet. Innspillet til Nasjonal Transportplan omhandler 

hovedsakelig de store prosjektene og er omtalt som innspill til handlingsprogram for riksveger 2018-

2021(23) i del 1. Denne delen er i tillegg til å være relatert til perioden for det aktuelle 

handlingsprogrammet også relatert til hele NTP-perioden. I del 2 er det tatt utgangspunkt i de øvrige 

programområdene innen transportsektoren, og satt opp innspill i tabellform til arbeidet med 

handlingsprogrammet, som er en konkretisering av tiltak og prosjekter. Innholdet i tabellen er 

hovedsakelig relatert til første fireårsperiode. Et forslag til hvilke programområder er også satt opp til 

hvert tiltak, men dette vil Statens vegvesen sortere i etterkant. 

Del 1: Ringerike kommune viser til uttalelse til Nasjonal Transportplan datert 28.04.2016, 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).    
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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 
 
Trafikksikkerhetstiltak 
 
Miljøtiltak 

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 
 
Trafikksikkerhetstiltak 
 
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 
 
Trafikksikkerhetstiltak  
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Miljøtiltak 

Rv. 7 
Pukerudhage
n 
 

Lys langs gangvei Trafikksikkerhetstiltak 

Korridor 5 Oslo-
Bergen/Haugesund 
 
Rute 5c 
 
 

E16 
 
Øverst i 
Hønengata-
Risesletta 

Gang- og sykkelvei Trafikksikkerhetstiltak  
 
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. 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

1 Protokoll med vedtak (ettersendes) 

2 Saksframlegg 

3 Innspill til NTP, protokoll med vedtak 28.04.16 

4 Innspill fra regionen og Buskerud fylkeskommune, innspill til planprogram for fellesprosjektet 

RRB og E16. 
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Med hilsen   

    

Grethe Tollefsen   

leder areal- og byplankontoret Ole Einar Gulbrandsen 

Arealplanlegger 

ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no  

 

  

  Linda Engstrøm 

  Arealplanlegger 

  linda.engstrom@ringerike.kommune.no 

    

    

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

 

 



Fra: Ole Einar Gulbrandsen [Ole.Einar.Gulbrandsen@ringerike.kommune.no] 

Til: Sørgaard Knut (Knut.Sorgaard@banenor.no) [Knut.Sorgaard@banenor.no] 

Kopi: Karlsson Børje (Borje.Karlsson@banenor.no) [Borje.Karlsson@banenor.no]; Bjørke Marit Killingrød 

(Marit.Killingrod.Bjorke@banenor.no) [Marit.Killingrod.Bjorke@banenor.no]; Rolfsrud Vidar (Vidar.Rolfsrud@banenor.no) 

[Vidar.Rolfsrud@banenor.no]; Tore Isaksen [Tore.Isaksen@ringerike.kommune.no]; Gunn Edvardsen 

[Gunn.Edvardsen@ringerike.kommune.no]; Hilde Elisabeth Brørby Fivelsdal [hilde.fivelsdal@ringerike.kommune.no]; Heidi Skagnæs 

[Heidi.Skagnaes@ringerike.kommune.no]; Line Synøve Østvold [Line.Ostvold@ringerike.kommune.no]; Terje Øverland Lønseth 

(terje.lonseth@bfk.no) [terje.lonseth@bfk.no]; 'Frode Austad' [Frode.Austad@bfk.no]; 'SOP@ramboll.no' [SOP@ramboll.no]; 

'jml@hole.kommune.no' [jml@hole.kommune.no] 

Sendt: 16.10.2017 15:34:39 

Emne: Innspill fra Ringerike kommune 

Vedlegg: 2411_001.pdf 
 

Vedlagt innspill fra Ringerike kommune. 
 
Mvh 
Ole Einar Gulbrandsen  
  



RINGERIKE KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning
Formannskapet

Arkivsaksnr.: 17 / 78 - 3 Arkiv:

Handlingsprogram for riksveger 2018 - 21 (23) - innspill

Forslag til vedtak:

::: Sett inn innstillingen under denne linja

S aksfremlegget og vedlegg 1 - 4 vedtas oversendt som innspill til handlingsprogram for
riksveger 2018 - 2021 (23).

::: Sett inn innstillingen over denne linja

... Sett inn saksutredningen under denne linja

B akgrunn
Statens vegvesen har sendt brev med ønske om innspill fra kommunene til arbeidet med
handlingsprogrammet for riksveg 2018 - 2021 (23). Kommunen inviteres til å komme med
innspill til det kommunen oppfatter som de mest aktuelle utfordringene langs riksvegnettet,
både i og utenfor egen kommune. Riksvegnettet er delt inn i transportkorridorer og ruter. (Se
vedlegg 2 for oversikt over korridorer og ruter i Buskerud). Statens vegvesen anbefaler at
det l istes opp tiltak per rute / riksveg.

Beskrivelse av saken
Statens vegvesen viser i brevet til at transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan
(NTP) 2018 - 2029 ble lagt fram 29.februar i år. Forslaget er de statlige transportetatene og
Avinors faglige anbefaleringer til regjeringens arbeid med stortingsmeldingen om Nasjonal
transportplan, og er en omtale av de store prosjektene som transportetatene anbefaler for
tiårs - perioden, samt forslag til rammer for de øvrige programområdene innen
trans portsektoren. Stortingsmeldingen legges frem, og er planlagt behandlet av Stortinget i
vårsesjonen 2017. Den neste fasen i arbeidet med NTP er å konkretisere tiltak og prosjekter
til et handlings - program i den første fire - årsperioden 2018 - 2021 (23).
Handlingsprogrammet er en fordeling av rammene avsatt til de øvrige programområdene, og
vil ta opp i seg de endringer som følger av stortingsmeldingen og Stortingets behandling.



Handlingsprogrammet for riksveger 2018 - 2021 (23) vil som tidligere ta utgangs punkt i 8
programområder (se vedlegg 2). Innspill fra kommunen til programområdet «store
prosjekter» baserer seg på kommunens uttalelse til Nasjonal Transportplan som ble vedtatt
28.04.16 og oversendt til Buskerud fylkeskommune 29.04.16. Vedtakene fra utta lelsen til
NTP er innarbeidet i kommunens innspill til handlingsprogram for riksveger. Innspill knyttet
til de andre programområdene er innarbeidet i en tabell i brevet, hvor de listes opp per
transportkorridor og rute.

Rådmannens vurdering
Rådmann viser til brev fra Statens vegvesen med invitasjon til kommuner om å sende inn
innspill til arbeidet med handlingsprogram for riksveger. For å svare ut ønsket fra Statens
vegvesen har rådmann utarbeidet et brev som beskriver de mest aktuelle utfordringene langs
riksvegnettet. Brevet er bygget opp av to deler. Den første delen baserer seg på kommunens
uttalelse til NTP og er innarbeidet som kommunens innspill til programområdet «store
prosjekter». Den andre delen som består av en tabell som inneholder innspill kny ttet til de
andre programområdene.

Brevet er sendt i nn til Statens vegvesen den 27.01.17 som kom munens foreløpige innspill til
h andlingsprogram for riksveger 2018 - 2021 (23). Etter avtale med Statens vegvesen
ettersendes politisk vedtak når saksprotokoll f oreligger.

Vedlegg
1 Brev fra Ringerike kommune med rådmannens innspill , datert 27.01.17
2 Brev fra Statens vegvesen angående innspill, datert 18.11.17
3 Epost fra Statens vegvesen ved Hans - Jan Håkonsen, datert 09.01.17
4 Innspill til NTP , vedtatt 28.04.16

Ringerike kommune, 27 .01.2017

Tore Isaksen
r ådmann

Enhetsleder Miljø - og arealforvaltning : Heidi Skagnæ s

Avdelings leder Areal og byplan : Grethe Tollefsen

S aksbehandler : Ole Einar Gulbrandsen og Linda Engstrøm

... Sett inn saksutredningen over denne linja

















 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

 

 

 

Notat  
 

Til:  HMA, FS og KS 

Fra:  Linda Engstrøm, Areal- og byplanavdelingen 

   

   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

16/2046-21 37579/17 L12 10.11.2017 

Status Sykkelbyprosjektet  
 

1. Sykkelbyavtalen 
Sykkelbyavtalen ble skrevet under i november 2015. De tre partene i avtalen er Ringerike 

kommune, Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen. Hensikten med avtalen er at 

partene skal etablere et felles grunnlag og mål for videre arbeid med Sykkelbyen Hønefoss. 

Partene skal bidra med resurser og kompetanse, og arbeide for en felles, langsiktig 

finansiering av arbeidet. Hovedmålsettingen med avtalen er å øke sykkelbruken i Hønefoss 

med 25 % innen 2020. 

 

2. Politiske vedtak - Sykkelbyprosjektet 
I Kommunestyret 28.8.2015 ble det vedtatt at Ringerike kommune skulle inngå 

sykkelbyavtale med vegvesenet og fylkeskommunen, og at det skulle avsettes midler til 

kommunal prosjektleder og kommunal egenandel for prosjekter i Handlingsprogram for 2016-

2019. Midler til prosjektleder og egenandel ble ikke fulgt opp i 2016. Vedtaket om midler ble 

fulgt opp i budsjett for 2017 og i Handlingsprogram for 2017-2020. 

 

3. Organisering 
Arbeidet med prosjekt Sykkelbyen Hønefoss organiseres med en prosjektgruppe som består av 

fagpersoner fra samarbeidspartene. Prosjektgruppen ledes av en prosjektleder. En ansatt i 

areal- og byplankontoret er i 50 % stilling som prosjektleder i 2017. Nytt budsjett for 2018-

2021 skal vedtas i november 2017. Besluttende organ består av en styringsgruppe med 

deltakere fra alle tre samarbeidsparter. Styringsgruppen ledes av representanten fra Ringerike 

kommune som også har rolle som prosjektansvarlig. 

 

4. Sykkelbyprosjektet 2016 
 Samlet trådene og fått oversikt 

 Kompetanseheving – kurser sykkelbynettverket 

 Oppstart av organisering av prosjektet 

 Nettverksbygging – intern og eksternt 

 Søkt statlige tilskudd til sykkelparkering i sentrum, se avsnitt 7. 



 

 

 Søkt tilskudd fra Klimasats – Kommunen fikk ikke tilsagn 

 Arbeid med innspill til Handlingsprogram for fylkesveier og kollektivtrafikk 2018-

2021, nå kallet Handlingsprogram for samferdsel 

 Fått sykkelbyprosjekt på nett og i sosiale medier 

 Arbeid med å få inn sykkelbyprosjekt i kommunens budsjett for 2017 

 

5. Sykkelbyprosjekt vår 2017 
 50 % stilling som prosjektleder for sykkelby Hønefoss i kommunalt budsjett for 

2017  

 1 million kr i kommunens budsjett til sykkelbyprosjekt – årlig fra 2017 – 2020 

 Arbeid med endelig organisering av prosjektet 

 Arbeid med innspill til Handlingsprogram for riksveier 2018-2021 (23) 

 Arbeid med å etablere sykkelparkering i sentrum – tilskuddsmidler som ble søkt 

om i 2016, se avsnitt 7.  

 Sykle til jobben kampanjen – 400 deltakere, gratis kommune-samarbeid med 

Ringeriks-Kraft og Kartverket 

 Søkt tilskudd fra Klimasats, se avsnitt 8 – tilsagn for to søknader;  

1. Strategier for klimavennlig byutvikling 

2. Hverdagssykling på Ringerike.  

 Utarbeidet forslag til prosjektplan for 2018 

 

6. Sykkelbyprosjektet høst 2017 
 Arbeide med planlegging og gjennomføring av tiltak 1 og 2 med 

Klimasatsmidlene. Se avsnitt 8. 

 Prøveordning for støtte til innkjøp av el sykkel for privatpersoner i Ringerike – 

Utrede og lage sak om omfang, iverksettelse, vilkår og økonomiske konsekvenser. 

 Utarbeide og sende inn ny søknad til statlig støtte til sykkeltiltak – det ble søkt om 

midler til låsbar sykkelparkering. 

 Arbeide videre med oppføring sykkelparkering i sentrum. Se avsnitt 7. 

 Sykkelvennlig arbeidsplass – arbeide for å få Fossveien sertifisert som 

sykkelvennlig arbeidsplass – Syklistenes landsforenings sertifiseringsordning 

 Planlegging av Sykle til jobben aksjonen 2018  

 Fastsette sykkelbyprosjektets rolle i områdereguleringsplan for Hønefoss 

 Arbeid med uttalelser til høringsutkast til Handlingsprogram for samferdsel og 

Handlingsprogram for riksveier 

 Fullføre prosjektplan for 2018  

 

7. Tilskudd til sykkeltiltak 
Statens vegvesen deler hvert år ut midler til tiltak for økt sykkelbruk til kommuner og 

fylkeskommuner. Ringerike kommune har fått tilsagn på søknaden som ble sendt i 2016 til 

etablering av tre sykkelparkeringer i Hønefoss sentrum. Tilskuddet var på 500 000 kroner. Det 

kreves 50 % i egenandel. Det arbeides nå med gjennomføring av dette tiltaket. I september 

2017 ble det sendt inn søknad om tilskudd på 700 000 kroner til oppføring av låsbar 



 

 

sykkelparkering på bussterminalen og på pendlerparkeringen på Hvervenkastet. Dette krever 

ved tilsagn en egenandel på 50 %.  

 

8. Klimasatstiltak  
I februar 2016 ble det søkt tilskuddsmidler gjennom en tilskuddordning som kalles for 

Klimasats. Det er Miljødirektoratet som gir økonomisk støtte til tiltak som kan bidra til å 

redusere utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunn. Kommunen fikk 

tilsagn på to søknader og kan dermed få midler til to tiltak. Tiltak 1 er tildelt 180 000 kr og 

tiltak 2 er tildelt 320 000 kr. Begge tiltakene krever en egenandel på 50 %. 

1. Strategier for klimavennlig byutvikling: Ringerike kommune har blitt tildelt midler for 
å utarbeide en sykkel- og parkeringsstrategi for Hønefoss. Midlene er tenkt å brukes 
til konsulenttjenester.    

2. Hverdagssykling i Ringerike: Tiltaket er en prøveordning hvor kommuneansatte 
brukes for å teste ut effekten av tilgang til gratis lån av el sykkel og gode fasiliteter 
for syklister. Kommunen ønsker å se om dette kan gi resultater som kan øke 
sykkelandelen blant ansatte. Prøveordningen rettes mot kommunens egne ansatte 
fordi det gir god mulighet til tett oppfølging av tiltaket og god kontroll over 
effektmåling og resultater. Hvis det er et tiltak som har god effekt i forhold til økt 
sykling vil det ha stor overføringsverdi til andre avdelinger i kommunen og til andre 
bedrifter i regionen.  

 

Budsjett 2017 

 

 

Budsjett 2017: 1 million i kommunalt budsjett 

Tiltak 

  

 Tilskuddsgiver  Tilskudd  Egenandel Samlet sum 

til tiltak 

Sykkelparkering  Statens vegvesen  500 000  500 000 1000 000 

Strategier for 

klimavennlig 

byutvikling 

 Miljødirektoratet  180 000  180 000 360 000 

Hverdagssykling i 

Ringerike 

 Miljødirektoratet  320 000  320 000 640 000 

Til sammen   1 million  1 million 2 million 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/2147-4  Arkiv: 140 &13  

 

Sak: 64/16 

 

Nasjonal transportplan 2018-2029  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 
Ringerike kommune er godt fornøyd med Nasjonal transportplan-prosessen, og støtter 

konseptet med bundne prosjekt. Ringerike kommune er tilfreds med og slutter seg i stor grad 

til etatenes prioriteringer.  

De økonomiske rammene for planen må innrettes slik at alle bundne prosjekt gis tilstrekkelig 

statlig bevilgning i første 4-års periode.  

 

Ringerike kommune forutsetter at fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen gjennomføres med 

byggestart i 2019 og ferdigstillelse i 2024. Effektiv planframdrift er derfor avgjørende. 

 

Ringerike kommune forutsetter at E16 Bjørum – Skaret og Olum – Eggemoen ferdigstilles i 

første del av planperioden. 

 

Ringerike kommune legger til grunn at Eggemoen – Nymoen planlegges slik at byggingen av 

ny E16 kan skje kontinuerlig og sammenkobles med hovedvei øst-vest 

 

Ringerike kommune ber om arbeidet med en bypakke for Hønefoss forseres.  

 

Bymiljøavtalene utvides til flere byer, spesielt byområder med stort vekstpotensialet, og bør 

omfatte alle byregioner der miljø og kapasitetsutfordringer gjør det formålstjenlig. 

 

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.  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Kommunestyret 28.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Knut Arild Melbøe (MDG) leverte stemmeforklaring som vedlegges protokollen. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 



Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (MDG). 



 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



BUSKERUD
FYLKESKOMMUNE

BANE NOR

Postboks 4350

NO- 2308 Ham

HOLE KOMMUNE JEVNAKER
KOMMUN E

Ringerike
kommune

datert 12.01.17

Planprogrammet for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, er behandlet i kommunestyrene i Hole
den 12.12.16, Ringerike den 15.12.16 og i lkesutvalget i Buskerud fylkeskommune den 11.01.17.
Innspill oversendes samlet fra kommunene og fylkeskommunen.
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UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO

Fylkesutvalget 1/17 11.01.2017

Vedlegg
1 Forslag til planprogram statlig reguleringsplan med konsekvensutredning Ringeriksbanen og E16

Høring - Forslag til planprogram statlig reguleringsplan
med konsekvensutredning Ringeriksbanen og E 16

Jernbaneverket har varslet oppstart av statlig reguleringsplan med
konsekvensutredning for detaljregulering for Ringeriksbanen og ny E16 på strekningen
Høgkastet til Ve - krysset vest for Hønefoss. Forslag til planprogram er på høring.
Kommunal - og moderniseringsdepartementet er statl ig planmyndighet. Prosjektet har
stor nasjonal og regional betydning. Ringeriksregionen knyttes tettere til
hovedstadsregionen og rask og miljøvennlig transport til og fra Oslo gir regionen gode
vekstmuligheter.

Forslag

1
Fylkesutvalget støtter opp om prosjektet og framdriftsplanen. Prosjektet er av stor nasjonal og regional
betydning. Prosjektet legger til rette for styrking av Ringeriksregionen.

2
Fylkesutvalget mener utredningene i planarbeidet er godt dekkende, men be r om at de styrkes slik det
redegjøres for i saksfremlegget. Siden utredningsarbeidet pågår for fullt forutsettes det at kommunene,
fylkeskommunen og regionale myndigheter deltar i arbeidet med utredningene og gis muligheter til å
komme med innspill gjenno m hele planprosessen.

3
Fylkesutvalget påpeker at målsettingen må være å få mest mulig persontrafikk på Ringeriksbanen og ny
E16 og at det blir minst mulig resttrafikk på lokalt og regionalt vegnett. Det forutsettes at det kjøres
trafikkanalyser for å kom me frem til best mulige løsninger som bidrar til at målsettingene nås.
Fylkesutvalget forventer at kommunale og fylkeskommunale veger, som får en endret funksjon i form
av økt trafikk som en følge av prosjektet, blir oppgradert som en del av prosjektet



4
Fylkesutvalget ber om at arbeidet med omklassifisering av veger som følge av ny E16 må gjennomføres
parallelt med reguleringsarbeidet. Det er ikke ønskelig at dette tas så sent som i byggefasen. Det
forutsettes at Fellesprosjektet legger opp til god dialo g med kommunene og fylkeskommunen i
omklassifiseringsprosessen. Fylkeskommunen forventer at veg som omklassifiseres fra Statlig veg til
fylkeskommunal veg istandsettes til ny funksjon i henhold til vegloven §7.

5
Fylkesutvalget ber om at det utredes hvilke veger som vil bli berørt i anleggsfasen og på hvilken måte
anleggstrafikken påvirker vegene. Avbøtende tiltak må beskrives, og det forventes at veger som blir
påført stor slitasje som en følge av anleggstrafikk, blir satt i stand.

6
Fylkesutvalget forutsetter at Hønefoss stasjon og Sundvolden stasjon utbygges som IC knutepunkt med
god tilrettelegging for overgang til buss og andre transportmidler. Det er viktig at busssterminalen
legges i god tilknytning til stasjonen og nær Hønefoss sentrum.

7
Fyl kesutvalget anbefaler at behov for massedeponi utenfor planavgrensningen løses som statlig
reguleringsplan og i nært samarbeid med kommunene og regionale myndigheter.

8
Fylkesutvalget ber Kommunal - og moderniseringsdepartementet ta stilling til premissene for økologisk
kompensasjon og at det særlig legges vekt på avbøtende tiltak for tap av arealer til rekreasjon og
friluftsliv.

9
Fylkesutvalget fraråder utbygging av jernbanestasjon i Avtjernaområdet i Bærum kommune. Det
begrunnes ut i fra økt reisetid, økte kostnader til stasjonsutbygging og at Avtjerna ikke er et prioritert
utbyggingsområde i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.

Behandling i Fylkesutvalget - 11.01.2017

Hanne Lisa Matt (MDG) fremsatte f ølgende forslag på vegen av MDG:

Planprogrammet avvises og returneres med følgende begrunnelser og innspill:
Miljøpartiet De Grønne er sterkt skeptisk til trasevalget og fremdriften i fellesprosjektet for RB og ny
E16 og vi støtter ikke opp om fellesprosj ektet og framdriftsplanen KMD her fremlegger. Vi er særlig
uenige i samfunnsmål og effektmål av ny E16 i planforslaget. Vi vil ikke bygge ny firefelts motorvei ved
siden av Ringeriksbanen. Dette har vi også gitt utrykk for i vårt vedtak ifm fylkestingssak PS5916
høringsinnspill til NTP (08.06.2016).
Som fylkesrådmannen i denne saken påpeker, så er det normalt slik at utredningsarbeidet startes opp
etter planprogrammet er fastsatt. Utrednigsarbeidet pågår nå likevel for fullt i dette prosjektet.
Tidsfristen e og kravet til framdrift som departementet har lagt opp til i saken må bære en stor del av
ansvaret for dette (se s.9). Dette går bl.a. utover viktige lokale verdier, natur - , klima - , og miljøhensyn og
kvaliteten av utredningene. Planprogrammet som det er presentert nå lever ikke opp til de krav til
innsyn, utsyn og konsekvens en moderne ansvalig og helhetlig bærekraftig samferdselspolitikk bør sette
seg.
Et planprogram er «bibelen» i det videre arbeidet med prosjektet og et fastlagt planprogram kan ikke
s enere forandres. På flere områder gir ikke forslaget til planprogram en fasit på gjennomførelse, men



opplyser at det velges senere i reguleringsplanen. Planprogrammet er presentert i en uforpliktende
form. Alternativene er for mange og for lettvinte i krev ende saker som gjelder miljø, natur, våtmarker
og folks boliger. Det er ikke mulig å unngå enorme lokale skadevirkninger når to samferdselssystemer
brøyter seg gjennom store deler av jomfruelig mark og internasjonale våtmarksområder. Når skaden er
skjedd, er den irreversibel for all tid og kan ikke kompenseres. Vi må gidde å bruke tid på en god
planprosess.
På basis av dette støtter vi ikke vedtakspunkt 1 og 2 i fylkesrådmannens forslag til vedtak i sak PS1/17.
Vi støtter derimot vedtakspunkt 3 - 9 i samme s ak som innspill, samt selve drøftingen og bakgrunnen i
saksfremlegget som påpeker meget viktige aspekter som bør hensyntas i videre planlegging.
Vi viser i tillegg til flere viktige forhold som ikke tas opp i planprogrammet. I kapitel to vises det til
gje ldende statlige føringer, uten at konsekvensene skisseres grundig i planforslaget. Klimaforliket og
Norges ratifisering av Paris - konvensjon pålegger utbyggere å ta klimahensyn. For at slike hensyn skal
være reelle, må klimaberegninger for utbyggingen, både med tunnelbygging, massetransport, bruk av
betong mm presenteres og utredes mot alternativer. Et pilotprosjekt som dette kan ikke være bekjent
av noe annet!
Det er ikke presentert pålitelige beregninger mht. samfunnsnytte og kostnad ved fellesprosjektet. En
rekke nødvendige, men fordyrende konstruksjoner er kommet til og sentrale elementer for
lønnsomheten for Sandvikalinjen er falt bort og forandrer regnstykket. Tap av ikke - prissatte
naturverdier er mye større enn antatt. Jordtapet er betydelig, tap av f rilufts - og skogsområder likeså.
Erstatningsforslag, miljøoppfølgings - plan, avbøtende og kompenserende tiltak med vekt på
naturmanfold, flomsikring og jordvern/jordbruk er fraværende/tvilsomme. En helhetlig vurdering av
berørte økosystemer og arter er ikke avklart. Det er ikke konsekvensutredet hvilke av de 5 berørte
lovene (side 10 - 12) som brytes og/eller må veies opp mot sektorlover. Listen over lover er også
ufullstendig. Løsninger for kryssing av Kroksund og Mælingen mangler. Plassering av massedeponier og
kjøreveier er ikke konsekvensutredet. Antall boliger som berøres er dramatisk og de store psykososiale
utfordringene må belyses. Alt dette må konsekvensutredes, også sett i lys av alternativer som finnes.
Klimahensyn og samfunnsøkonomisk lønnsomhet må legges til grunn for transportpolitikken og
samferdselspolitiske prioriteringer må gjøres med utgangspunkt i disse. Dette innebærer at tiltak med
størst samfunnsnytte må gjennomføres først. Vi mener at jernbanetiltak og næringstransport er slike.
Dessuten må de ikke prissatte verdiene i mye større grad inngå i hva som defineres
samfunnsøkonomisk lønnsom.
Vi mener utredningene i planarbeidet ikke er godt dekkende og ber derfor KMD om at planprogrammet
går en runde til for å fange opp de store kunnskapshulle ne vi (mf i denne høringsrunden) påpeker. Vi
forutsetter at kommunene, fylkeskommunen og regionale myndigheter deltar i arbeidet med
utredningene og gis muligheter til å komme med innspill gjennom hele planprosessen.

Utsettelsesforslaget fra Matt tatt opp til votering (se avstemming).
Saken gikk til videre behandling.

Viel Jaren Heitmann (Sp) fremsatte endringsforslag på vegne av AP, SP, V, MDG og SV

1
Fylkesutvalget støtter opp om prosjektet og framdriftsplanen. Prosjektet er av stor nasjonal og reg ional
betydning. Prosjektet legger til rette for styrking av Ringeriksregionen.
2
Fylkesutvalget mener utredningene i planarbeidet er godt dekkende, men ber om at de styrkes slik det
redegjøres for i saksfremlegget. Siden utredningsarbeidet p g r for fu llt forutsettes det at kommunene,
fylkeskommunen og regionale myndigheter deltar i arbeidet med utredningene og gis muligheter til
komme med innspill gjennom hele planprosessen.
3
Fylkesutvalget p peker at m lsettingen m være f mest mulig pers ontrafikk p Ringeriksbanen og ny
E16 og at det blir minst mulig resttrafikk p lokalt og regionalt vegnett. Det forutsettes at det kjøres
trafikkanalyser for komme frem til best mulige løsninger som bidrar til at m lsettingene n s.



Fylkesutvalget f orventer at kommunale og fylkeskommunale veger, som f r en endret funksjon i form
av økt trafikk som en følge av prosjektet, blir oppgradert som en del av prosjektet
4
Fylkesutvalget ber om at arbeidet med omklassifisering av veger som følge av ny E16 m gjennomføres
parallelt med reguleringsarbeidet. Det er ikke ønskelig at dette tas s sent som i byggefasen. Det
forutsettes at Fellesprosjektet legger opp til god dialog med kommunene og fylkeskommunen i
omklassifiseringsprosessen. Fylkeskommunen forvent er at veg som omklassifiseres fra Statlig veg til
fylkeskommunal veg istandsettes til ny funksjon i henhold til vegloven §7.
5
Fylkesutvalget ber om at det utredes hvilke veger som vil bli berørt i anleggsfasen og p hvilken m te
anleggstrafikken p vir ker vegene. Avbøtende tiltak m beskrives, og det forventes at veger som blir
p ført stor slitasje som en følge av anleggstrafikk, blir satt i stand.
6
Fylkesutvalget forutsetter at Hønefoss stasjon og Sundvolden stasjon utbygges som IC knutepunkt med
g od tilrettelegging for overgang til buss og andre transportmidler. Det er viktig at busssterminalen
legges i god tilknytning til stasjonen og nær Hønefoss sentrum.
7
Fylkesutvalget anbefaler at behov for massedeponi utenfor planavgrensningen løses som sta tlig
reguleringsplan og i nært samarbeid med kommunene og regionale myndigheter.
8
Fylkesutvalget ber Kommunal - og moderniseringsdepartementet ta stilling til premissene for økologisk
kompensasjon og at det særlig legges vekt p avbøtende tiltak for tap av arealer til rekreasjon og
friluftsliv.
9
Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes behandlet tilsvarende som øko - kompensasjon
(fysisk kompensasjon) med bakgrunn i at matproduksjon skal opprettholdes på samme nivå som før
utbygging.
10
Fylkes utvalget frar der utbygging av jernbanestasjon i Avtjernaomr det i Bærum kommune. Det
begrunnes ut i fra økt reisetid, økte kostnader til stasjonsutbygging og at Avtjerna ikke er et prioritert
utbyggingsomr de i Regional plan for areal og transport i Os lo og Akershus.

Avstemming

Forslag fremsatt av Matt fikk 1 (MDG) stemme, og falt.
Forslag fremsatt av Heitmann, pkt 1 og 2 fikk 14 mot 1 (MDG) stemme og ble vedtatt.
Forslag fremsatt av Heitmann, pkt 3 – 10, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1
Fylkesutvalg et støtter opp om prosjektet og framdriftsplanen. Prosjektet er av stor nasjonal og regional
betydning. Prosjektet legger til rette for styrking av Ringeriksregionen.
2
Fylkesutvalget mener utredningene i planarbeidet er godt dekkende, men ber om at de st yrkes slik det
redegjøres for i saksfremlegget. Siden utredningsarbeidet p g r for fullt forutsettes det at kommunene,
fylkeskommunen og regionale myndigheter deltar i arbeidet med utredningene og gis muligheter til
komme med innspill gjennom hele pla nprosessen.
3
Fylkesutvalget p peker at m lsettingen m være f mest mulig persontrafikk p Ringeriksbanen og ny
E16 og at det blir minst mulig resttrafikk p lokalt og regionalt vegnett. Det forutsettes at det kjøres
trafikkanalyser for komme frem til best mulige løsninger som bidrar til at m lsettingene n s.



Fylkesutvalget forventer at kommunale og fylkeskommunale veger, som f r en endret funksjon i form
av økt trafikk som en følge av prosjektet, blir oppgradert som en del av prosjektet
4
Fylkesutvalget ber om at arbeidet med omklassifisering av veger som følge av ny E16 m gjennomføres
parallelt med reguleringsarbeidet. Det er ikke ønskelig at dette tas s sent som i byggefasen. Det
forutsettes at Fellesprosjektet legger opp til god dial og med kommunene og fylkeskommunen i
omklassifiseringsprosessen. Fylkeskommunen forventer at veg som omklassifiseres fra Statlig veg til
fylkeskommunal veg istandsettes til ny funksjon i henhold til vegloven §7.
5
Fylkesutvalget ber om at det utredes hvil ke veger som vil bli berørt i anleggsfasen og p hvilken m te
anleggstrafikken p virker vegene. Avbøtende tiltak m beskrives, og det forventes at veger som blir
p ført stor slitasje som en følge av anleggstrafikk, blir satt i stand.
6
Fylkesutvalget forutsetter at Hønefoss stasjon og Sundvolden stasjon utbygges som IC knutepunkt med
god tilrettelegging for overgang til buss og andre transportmidler. Det er viktig at busssterminalen
legges i god tilknytning til stasjonen og nær Hønefoss sentrum.
7
Fy lkesutvalget anbefaler at behov for massedeponi utenfor planavgrensningen løses som statlig
reguleringsplan og i nært samarbeid med kommunene og regionale myndigheter.
8
Fylkesutvalget ber Kommunal - og moderniseringsdepartementet ta stilling til premissen e for økologisk
kompensasjon og at det særlig legges vekt p avbøtende tiltak for tap av arealer til rekreasjon og
friluftsliv.
9
Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes behandlet tilsvarende som øko - kompensasjon
(fysisk kompensasjon) med bak grunn i at matproduksjon skal opprettholdes på samme nivå som før
utbygging.
10
Fylkesutvalget frar der utbygging av jernbanestasjon i Avtjernaomr det i Bærum kommune. Det
begrunnes ut i fra økt reisetid, økte kostnader til stasjonsutbygging og at Avtje rna ikke er et prioritert
utbyggingsomr de i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.

Buskerud fylkeskommune
Georg N. Smedhus

f ylkesrådmann

Bakgrunn for saken
Jernbaneverket har i brev av 8. november 2016 varslet oppstart av statlig d etaljreguleringsplan med
tilhørende konsekvensutredning for Ringeriksbanen fra Sandvika til Hønefoss, og for ny E16 på
strekningen fra Høgkastet til Ve - krysset vest for Hønefoss. Samtidig med varsel om oppstart av
planarbeidet er forslag til planprogram på høring. Planavgrensningen fremgår av varsel om
planoppstart.

Høringsfristen er satt til 10. januar 2017. Fylkeskommunen har utsatt frist til 11. januar 2017.

Jernbaneverket og Statens vegvesen har etablert prosjektsamarbeidet «Fellesprosjektet» for
gjen nomføringen av tiltaket. I saksfremlegget benyttes «Fellesprosjektet» som betegnelse på tiltaket.

Forslag til planprogram er en «plan for planleggingen» og inneholder en beskrivelse av prosjektet, samt
forslag til utredningsprogram som beskriver relevante tema som skal konsekvensutredes. Kommunal og



moderniseringsdepartementet godkjenner og vedtar planprogram ihht. plan - og bygningslovens § 4 - 1,
annet ledd.

Normalt er det slik at utredningsarbeidet startes opp etter at planprogrammet er fastsatt. På grunn av
tidsfristene og kravet til framdrift pågår utredningsarbeidet for fullt. Kommunene, fylkeskommunen og
regionale myndigheter er inneforstått med dette og medvirker i utrednings - og planleggingsarbeidet slik
at framdriften kan opprettholdes. Fellesprosje ktet sørger også for at alle parter er oppdatert og
informert. Dette gjelder også grunneiere og andre som blir berørt av prosjektet.

Planen omfatter 4 - felts motorvei med bruer og kryssløsninger, samt to - spors jernbane med stasjoner
på Sundvolden og Hønefo ss. I forslaget til NTP 2018 - 2029 er prosjektet forutsatt å være bundet og det
er satt av ca. 20,1 milliarder kroner til finansiering av prosjektet. Kostnadene for hele prosjektet er
kalkulert til ca. 26 milliarder kroner.

Det legges til grunn følgende f remdriftsplan:
Arbeid med reguleringsplan frem til vedtak, inkludert offentlig ettersyn og
merknadsbehandling: høst 2018
Planlegging av bygging og kontrahering: 2016 - 2023
Byggeperiode: 2019 - 2024
Åpning: 2024

Forslag til planprogram ble drøftet i regionalt planforum 1. desember 2016.

Forslag til planavgrensning

Varslet planavgrensning er omfattende og vil, når endelig detaljreguleringsplan legges frem, være
annerledes enn det som nå er varslet. Underveis i planarbeidet kan det bli aktuelt med justeringer.
Planavgrensningen må være tilstrekkelig slik at det er mulig å få til et fullt kollektivknutepunkt på
Hønefoss innenfor planområdet.

Forholdet til fylkesveger

Fylkeskommunen er eier av store deler av veinettet i området som blir berørt av fellesprosjektet.
Fylkeskommunen påpeker at følgende forhold må utredes i planarbeidet:

Fysisk berørt veinett, ombygging, oppgradering, forsterking av bruer etc
Trafikkfordeling på veinettet
Omklassifisering

Anleggstrafikk på eksisterende vegnett
Fylkeskommunen mener det må utredes hvilke veger som vil bli berørt i anleggsfasen og på hvilken
måte anleggstrafikken påvirker vegene. Avbøtende tiltak må beskrives, og det forventes at veger som
blir påført stor slitasje som en følge av anleggstrafikk, blir satt i stand.

Trafik kanalyser
Det er en forutsetning at trafikken i størst mulig grad benytter ny, trafikksikker E16, og at det ikke blir
lekkasje av trafikk til regionalt og lokalt vegnett. Plassering av kryss og bomstasjoner er en viktig faktor
ved trafikkfordeling. Fylkesk ommunen forutsetter at det benyttes trafikkmodeller og kjøres
trafikkberegninger i forbindelse med kryssplassering og bomplassering, og som verktøy for å synliggjøre
framtidig trafikkbelastning på regionalt og lokalt vegnett.
Fylkeskommunen og kommunene må delta i dette arbeidet, og det blir særlig viktig å koble dette til
arbeidet med områdeplan for Hønefoss og andre planer som må utarbeides som en følge av
Fellesprosjektet.

Det er usikkert hvor stor vekst det vil komme i Ringeriksområdet som følge av ny Ringeriksbane/E16 og
næringsutvikling. Det bør derfor gjennomføres transportmodellberegninger med ulike vekst - scenarier.



Oppgradering av lokale og regionale veger
Fylkeskommunen forventer at kommunale og fylkeskommunale veger, som får en endret funksjon i
form av økt trafikk som en følge av prosjektet, blir oppgradert som en del av Fellesprosjektet.

Omklassifisering av veger
Fylkeskommunen vil særlig påpeke at det er viktig at all omklassifisering av veger som følge av ny E16
må gjennomføres parallelt med reguleringsarbeidet. Det er ikke ønskelig at dette tas i byggefasen. Det
forutsettes at det gjøres i tett dialog med kommunene og fylkeskommunene. Dette er svært viktig i det
videre planarbeidet for de berørte vegene, for både kommunene og fylkeskommunen. Avbøtende tiltak
på etterbruk av de omklassifiserte vegene må beskrives.

Fellesprosjektet vil vurdere behov tiltak for å oppnå vannutskifting i Steinsfjorden. Dersom det blir
aktuelt at fylkeskommunen skal overta eksisterende E16 over Steinsfjorden, vil det være en betingelse
av nødvendige tiltak for vannutskifting er gjennomført før en slik overtagelse.

Kollektivknutepunkt

Hønefoss stasjon
Planprogrammet beskriver at løsninger for at Hønefoss stasjon skal bli et best mulig knutepunkt og
overgang med hens yn til logistikk, effektivitet og bykontekst, skal utredes (side 68). Videre at tilknytning
mellom Hønefoss stasjon, sentrum og annet kollektivtilbud blir en viktig del av planarbeidet (side 43).

Fylkeskommunen påpeker at det er svært viktig at planavgren sningen rundt Hønefoss stasjon
inneholder nok areal for å tilrettelegge for ett samlet kollektivt knutepunkt i Hønefoss slik at det blir en
god kobling mellom transportformene tog, buss, sykkel, gående, taxi og bil. Det forutsettes at stasjonen
plasseres s å nær Hønefoss sentrum som mulig. Det må sikres tilstrekkelig med areal i tilknytning til
stasjonen i planavgrensningen slik at funksjoner som naturlig inngår i kollektivknutepunktet ivaretas,
herunder terminal for buss, sykkel - og bilparkering. Det er vik tig at bussterminalen plasseres i god
tilknytning til togstasjonen og nær Hønefoss sentrum. Hønefoss har et stort omland med mye spredt
bebyggelse, derfor må også kapasiteten på bilparkering, inkludert innfartsparkering, ta hensyn til dette.
Arealets stør relse i avgrensningen må være slik at dagens busstrafikk, samt den forventede
trafikkveksten kan sikres en god adkomst til - og trafikkavvikling i forbindelse med stasjonen.

Sundvollen stasjon
Planprogrammet beskriver at det skal gjennomføres et parallello ppdrag med tre arkitektgrupper, for å
få et bredt grunnlag for vurdering av potensial og muligheter for tettstedutvikling på Sundvollen. Det
skal utredes løsninger for at Sundvollen stasjon skal bli et best mulig knutepunkt. I arbeidet inngår
vurdering av kapasitets - og arealbehov for ulike funksjoner for stasjonsområdet, herunder sykkel - og
bilparkering og buss - stopp (side 67).

Fylkeskommunen mener at buss - stopp plasseres inne på stasjonsområdet og ikke langs veg. Dette må
inngå i utredningen. Det må plan legges for en kapasitet for 4 - 6 busser samtidig.

Fremtidig forlengelse IC

En eventuell fremtidig forlengelse IC til eksempelvis Jevnaker, må være basert på markedsanalyse. Det
er viktig at infrastrukturen ved stasjonen muliggjør en slik forlengelse også fo r persontog langs alle fem
grenbaner.

Metode for konsekvensutredning

Fellesprosjektet har valgt å følge Håndbok V712 fra Statens vegvesen og Håndbok JD20 fra
Jernbaneverket, som metode for konsekvensutredning. Det skilles mellom prissatte og ikke prissatt e
konsekvenser. Det prissatte konsekvensene kan måles, eksempelvis midler som går med til investering



som drift og vedlikehold, mens ikke prissatte konsekvenser er naturmangfold og naturmiljø. Metoden
har en del begrensninger når det gjelder å synliggjøre konsekvensene og fylkeskommunen ber om at
departementet vurderer om kravene til konsekvensutredning er tilstrekkelig oppfylt jf. forskriftene.

Kapittel 5 Utredningsprogram inneholder er del tabeller hvor utredningsbehovet er punktvis listet opp.
Fylkesko mmunen vil påpeke at denne opplistingen ikke kan anses som fullstendig i og med det ikke er
samsvar mellom hva som beskrives og hva som er tatt med i opplistingen.

Massedeponi

På grunn av lange tuneller kommer det til å bli et stort overskudd av masser. N oe vil bli benyttet
fyllinger, avhengig av kvalitet kan noe benyttes til andre formål. Resten må deponeres.
Fylkeskommunen vurderer at det med stor sannsynlighet ikke er tilstrekkelig areal innenfor
planavgrensningen til å dekke behovet for massedeponi.

I forslag til planprogram beskrives det at deponiområdene ikke er avklart og må utredes. Med hensyn til
framdriften og forholdet til ulik syn på arealdisponering, anbefaler fylkeskommunen at områder for
massedeponi utredes og planlegges gjennom statlig regu leringsplan. Planarbeidet må skje i nært
samarbeid med kommunene.

Avbøtende tiltak og kompensasjon

I og med at prosjektet legger beslag på store arealer og vil føre til inngrep i store naturområder er det
aktuelt med såkalt økologisk kompensasjon. Det vil si at en vil forsøke å finne andre areal som kan
erstatte tapet av verdifulle naturområder. Kartlegging av areal som kan være egnet for økologisk
kompensasjon er i gang. Det skal også fastlegges en kompensasjonsfaktor dvs. hvor store arealer skal
settes av / kompenseres, eks 1:1 eller et annet forholdstall. Det skal også kompensere for
landbruksareal som går tapt.

Kompensering av tap av naturområder og landbruksareal kan ha store konsekvenser, spesielt for Hole
kommune, dersom slik kompensasjon skal skje lo kalt. Arbeidet med videre vern av naturområder skal
skje etter naturmangfoldloven. Når det gjelder kompensasjon for tapte landbruksområder vil det skje i
form av nydyrking.

Fylkeskommunen forutsetter at arbeidet og prosessene med kompensasjon skjer i et t ett samarbeid
med kommunene.

Forholdet til kulturminner

Automatisk freda kulturminner
Fylkeskommunen har i 2016 gjennomfør arkeologiske registreringer i deler av planområdet etter
bestilling fra Jernbaneverket. Grunnlaget for registreringene har vært en «b åndleggingssone» som
fylkeskommunen har mottatt fra Jernbaneverket. Fylkeskommunen er pr. desember 2016 enda ikke
ferdige med å behandle de funn som er gjort i planområdet og registreringsrapport er enda ikke
ferdigstilt. Fylkeskommunens vurdering av forho ldet til automatisk freda kulturminner gis på grunnlag
av en overordnet vurdering av de funn som er gjort i tillegg til den kjennskap fylkeskommunen har til
automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Fylkeskommunen tar forbehold om at det kan
bl i behov for å gjøre enkelte justeringer i vurderingene når registreringsrapporten skal ferdigstilles.
Fylkeskommunen forventer å kunne oversende resultatene fra årets feltsesong i form av en årsrapport
våren 2017.

Fylkeskommunen har kjennskap til i overka nt av 30 lokaliteter med automatisk fredete kulturminner
innenfor det varslede planområdet, men det er ikke tilstrekkelig grunnlag for å gi uttale om
konfliktnivået mellom plan og automatisk fredete kulturminner. Fylkeskommunen må derfor
gjennomføre ytterl igere kulturminneregistreringer i henhold til kulturminnelovens §§ 8 og 9.



Trasé for vei og bane på strekningen Høgkastet - Rørvik, område for tunnelinnslag på nordsiden av
Kroksundet, område for vei og bane over Bymoen, og over Mælingen er i stor grad ferd ig registrert.
Fylkeskommunen har i disse områdene registrert 10 nye lokaliteter med automatisk fredete
kulturminner. Varslet planområde i varsel om planoppstart er vesentlig større en den
«båndleggingssonen» fylkeskommunen så langt har arbeidet etter. Pot ensialet for at det finnes
ytterligere automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet på de strekningene som er
undersøkt må anses som høyt. Det vil derfor kunne være nødvendig med supplerende undersøkelser på
disse strekningene.

Fylkeskommunen vil også måtte gjøre registreringer på Sundvollen, ved Kroksundødegården, på
Helgelandsmoen, på Prestmoen, i området rund Styggedalen, på Tolpinrud og ved Ve/Veien.
Potensialet vurderes som spesielt høyt i områder med dyrka mark, og da spesielt i området sør f or
Ve/Veien i Ringerike kommune.

Det varslede planområdet er meget stort og omfatter blant annet influensområder som ikke direkte vil
bli berørt av tiltak eller terrenginngrep. Det vil derfor ikke være hensiktsmessig å registrere hele det
varslede planomr ådet. Fylkeskommunen påpeker at kulturminnelovens § 9 må være oppfylt i hele
planområdet når planen legges ut til offentlig ettersyn, uansett arealformål. Dette gjelder alle
permanente tiltak, men også alle midlertidige anleggsområder, riggområder og andre midlertidige
inngrep. Dette fordi alle slike tiltak vil kunne fjerne eller gjøre uopprettelig skade på automatisk fredete
kulturminner. Et unntak vil være områder som underlegges hensynssoner, uten at det reguleres til et
bestemt arealformål. Slik som for eksempel oppe på tunelltak. Dersom det er planlagt å legge en
sikringssone over tunellene uten at det skal reguleres til et bestemt arealformål vil fylkeskommunen
kunne godta at kulturminnelovnes § 9 ikke er oppfylt i disse områdene. Dersom disse områdene er
planlagt regulert til et bestemt arealformål vil det kunne åpne for ulike typer inngrep som kan komme
til å fjerne eller skade automatisk fredete kulturminner. Fylkeskommunen vil da måtte oppfylle
kulturminnelovens § 9 også i disse områdene. Dersom man er nødt til å utføre gravearbeider på
overflaten i forbindelse med etablering av tunell, det såkalte cut and cover prinsippet, vil
fylkeskommunen måtte gjøre registreringer oppe på tunelltaket. Fylkeskommunen antar at dette vil
være mest aktuelt i jordbru ksområdene sør og vest for Vik sentrum i Hole kommune, men også
eventuelle berørte områder på Krokskogen vil måtte undersøkes.

Da planområdet er vesentlig utvidet i forhold til fylkeskommunens tidligere beregningsgrunnlag vil det
kunne medføre at det må settes av mer tid til registreringer en tidligere antatt. Fylkeskommunen vil da
også måtte øke vårt budsjett i forhold til det kostnadsestimatet som tidligere er oversendt til
Fellesprosjektet.

Fylkeskommunen ber om så tidlig som mulig å få tilsendt en ov ersikt over områder som skal reguleres
og dermed undersøkes i henhold til kulturminnelovens § 9, slik at gjennomføring og oppbemanning for
feltsesongen 2017 kan planlegges. Fylkeskommunen minner om at kostnader i forbindelse med
registrering av automatisk fredete kulturminner skal dekkes av tiltakshaver, i henhold til
kulturminnelovens §10.

Fylkeskommunen ber også om så tidlig som mulig å få tilsendt eventuelle tilleggsreguleringer som for
eksempel masseuttak/massedeponi slik at disse kan tas med i planene for kommende feltsesong.

Fylkeskommunen har kun kjennskap til planområdets avgrensning og kjenner ikke til hvordan arealet er
tenkt disponert innenfor planområdet. Kulturminnevernets krav er at enkeltkulturminner ikke skal bli
liggende inne i byggeområde r slik at de kan bli skadet. Dersom Jernbaneverket i sin planlegging ser at
noen av de automatisk fredete lokalitetene blir liggende innenfor plangrensen ber fylkeskommunen om
at lokalitetene legges inn på plankartet. Dersom det viser seg at det vil være m ulig å ta vare på disse
kulturminnene fordi de ligger i områder der det planlagte arealformålet vil være forenelig med vern,
ber fylkeskommunen om at kulturminnene og deres sikringssoner legges inn på plankartet og



underlegges en hensynssone. Det vil her v ære hensynssone d, jf. Plan - og bygningslovens § 12 - 6, sone
for båndlegging etter særlov som er aktuell.

Reguleringsbestemmelsen for hensynssone d må formuleres slik:
"Båndlagt etter kulturminneloven av 1978. Innenfor gjeldende område (H730) ligger automatisk fredet
kulturminne. Det må ikke forekomme noen form for inngrep i grunnen eller andre tiltak innenfor disse
sonene uten tillatelse fra kulturminnemyndighetene".

Dersom de automatisk fredete kulturminnene helt eller delvis ligger inne i områder avsatt til utbygging,
midlertidige anleggs - og riggområder, eller andre formål som ikke er forenelig med vern slik at det er
konflikt mellom reguleringsplanen og det automatisk fredete kulturminnet, må det søkes dispensasjon
fra kulturminneloven for å få t il en utbygging. I hht. kml § 8 fjerde ledd skal det, i forbindelse med
behandlingen av reguleringsplan, tas stilling til om det kan gis tillatelse til inngrep i automatisk fredete
kulturminner som blir berørt av planen. Kulturminnene må da legges inn på p lankartet som
bestemmelsesområder.

Det vises til kulturminnedatabasen Askeladden for oppdatert informasjon om hvilke kulturminner som
blir berørt av planen.

Automatisk fredete kulturminner fra middelalder
Riksantikvaren er i henhold til Forskrift om fagl ig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven, ansvarlig
for forvaltning av automatisk fredete kulturminner fra middelalder. Det varslede planarbeidet vil kunne
virke inn på restene av et monumentalt gårdsanlegg fra seinmiddelalderen på Storøya i Tyrifjor den.
Anlegget er i dag tolket som en forvaltningsgård underlagt biskopen på Hamar.

Riksantikvaren bemerker at anleggene på Storøya ikke er i direkte konflikt med utvidelsen av E16, og
ligger også utenfor planområdet. Det er likevel viktig at eventuelle vi suelle konsekvenser utredes som
en del av konsekvensutredningen av ny trase for E16. Riksantikvaren anbefaler at tunet på Storøya
brukes som fotostandpunkt for visualisering av konsekvensene for anlegget.

Riksantikvaren understreker at de middelalderske a nleggene på Storøya er av nasjonal verdi og det
forutsetter at det tas tilbørlig hensyn til disse i den videre planleggingen av E16 og Ringeriksbanen.

Nyere tids kulturminner
E16/Ringeriksbanen vil medføre store inngrep i omgivelsene, og det er viktig at konsekvensene og
virkningene av tiltaket vil ha blir godt utredet – også de visuelle konsekvensene. Fylkeskommunen ser
det som positivt at kulturmiljø og landskapsbilde er oppført blant temaene som skal utredes i
konsekvensutredningen.

Det er utarbeidet en liste med kilder som skal utgjøre grunnlagsmateriale for utredningsprogrammet.
Hole kommune utarbeider en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Fagrapporten for de
arkeologiske kulturminnene står nevnt, men fylkeskommunen etterlyser at fagra pporten for nyere tids
kulturminner også legges til grunn og føres opp i listen. Arbeidet med fagrapporten for nyere tids
kulturminner er under sluttførelse. Fylkeskommunen bemerker også at Ringerike kommune har
gjennomført en registrering av verneverdige bygninger i Hønefoss som også vil være et viktig
grunnlagsmateriale for konsekvensutredningene. Grunnlagsmateriale oppført i utredningsprogrammet
for kulturmiljø, vil også være relevant i utredningsprogrammet for landskapsbilde.

Fylkeskommunen anbefaler at rapporten om kulturmiljø er tydelig på hva grunnlaget for
verdivurderingene i konsekvensutredningene er basert på.

Nærvirkning, fjernvirkning og barrierevirkning blir her viktig å vurdere. Fylkeskommunen anbefaler at
dette også neves som en del av ut redningsbehovet for i tabellen for temaet kulturmiljø.



Annet
Forslag til planprogram henviser i kapittel 2.2. til arbeidet med Regional plan for kulturminnevern .
Steinssletta - Norderhov er et av kulturmiljøene som foreslås i den regionale planen. Fylkesko mmunen vil
spesielt bemerke at Øya - Stabells gate i Hønefoss også er blant disse kulturmiljøene da dette
kulturmiljøet delvis er innenfor planområdets avgrensning. Dette området er også oppført i
Riksantikvarens NB! - register.

Forslag til planprogram inne holder for lite informasjon for å kunne ta stilling til hvilke verneverdige
bygninger innenfor planområdet som blir berørt av prosjektet. Fylkeskommunen anbefaler at
planleggingen søker å ta hensyn til fredete og verneverdige kulturminner. Det anbefales og så
avbøtende tiltak i de områdene hvor E16/Ringeriksbanen vil komme i de nære omgivelsene til fredete
og verneverdige kulturminner. Her nevnes Helgelandsmoen og Hønefoss spesielt.

Veianlegget og nytt dobbeltspor vil bli svært synlige elementer i landskap et. Ved siden av å vurdere
konsekvensene tiltaket vil ha for kulturminner/kulturmiljø og kulturlandskap i de deler hvor anleggene
blir liggende i dagsoner, ser fylkeskommunen det også som viktig at planarbeidet vurderer
virkningen midlertidige tiltak og ev entuelle deponier vil ha for kulturminner/kulturmiljø og
kulturlandskap.

Fylkeskommunen anbefaler at det utarbeides gode illustrasjoner slik at det er mulig å ta stilling til
planforslaget. Det bør lages illustrasjoner som viser tiltakets virkning for kulturminner/kulturmiljø og
kulturlandskap i områder hvor det er store kulturminneverdier og i områder hvor anleggene planlegges
i nærheten av kulturminner.

Friluftsliv

Tiltaket berører mange friluftsområder som er viktige for regionen. Dette gjelder s pesielt i Hole
kommune. Fylkeskommunen vil påpeke at en del av disse områdene som berøres eller går tapt som
følge av tiltaket må inngå i konsekvensutredningen. Fylkeskommunen mener eventuelle
erstatningsområder må utredes som kompensasjonstiltak.

Fylkesk ommunen gjør oppmerksom på at kartlegging av friluftsområder i kommunene er startet opp i
et samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen. Fylkeskommunen ber om at denne
kartleggingen legges til grunn i planarbeidet.

Forholdet til Regional plan for vannfor valtning

Fylkeskommunen støtter at det i forslag til planprogram er lagt vekt vurderinger av konsekvenser for
vannutskifting, vannkvalitet og naturmangfold i Steinsfjorden. Det er også vesentlig at konsekvenser for
økologisk tilstand i elver, bekker og inn sjøer langs hele strekningen vurderes opp mot de fastsatte
miljømålene i regional plan for vannforvaltning. Dette gjelder særlig for utforming av bruer, kulverter og
utfyllinger i og nær vassdragene, samt under driftsperioden. Fylkeskommunen forutsetter at tiltaket
ikke bidrar til å forverre miljøsituasjonen i vassdragene og peker spesielt på forholdet i Steinsfjorden.

Forholdet til fylkeskommunal eiendom

Fylkeskommunen er berørt av prosjektet som eier av Ringerike Folkehøgskole. Fylkeskommunens
eiendom l igger inntil dagens jernbanetrase på strekningen mellom Hønefoss stasjon og Tolpinrud, og vil
bli berørt av den nye planen ved økt trafikk samt eventuelt utvidet sikkerhetsområde/båndlagt område.

Fylkeskommunen ber om at konsekvenser av tiltaket og som be rører eiendommen forutsettes
kommunisert og drøftet med fylkeskommunen. Det forutsettes at det gjennomføres støyberegninger
iht. Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T - 1442/2012 og at resultatene av dette
kommuniseres med fylkeskommu nen, samt hvilke tiltak Jernbaneverket eventuelt skal iverksette.



Andre forhold

Bærum kommune ønsker at det anlegges en stasjon som kan betjene nytt boligområde i Avtjerna -
området. I forslag til planavgrensning og planprogram er det ikke foreslått en ny st asjon her.
Fylkeskommunen vil ikke gå inn for at det planlegges en stasjon her på grunn et stopp her vil øke
reisetiden. Kostnaden med bygging av en stasjon i området vil gå utover totaløkonomien i prosjektet.
Videre vil et nytt boligområder i Avtjerna - omr ådet være i strid med vedtatt areal - og transportplan for
Akershus.

Konklusjon

Fylkesrådmannen anbefaler at Fylkesutvalget slutter seg til merknadene som fremkommer i
saksfremlegget.

Fylkesrådmannen anbefaler at Fylkesutvalgets vedtak og saksfremlegget ti l sammen utgjør
fylkeskommunens merknader til forslag til planprogram. Kommunal - og moderniseringsdepartementet
bes gjøre endringer i planprogrammet i tråd med fylkeskommunens merknader.

Fylkesrådmannen peker på at planarbeidet skjer i et godt samarbeid m ed kommuner, fylkeskommunen
og regionale myndigheter. Medvirkningen i forhold til grunneiere og berørte parter er også god.
Samarbeid og framdrift er bra innenfor alle tema som er under utredning.

Ringeriksbanen og ny E16 har stor nasjonal og regional be tydning. Reisetiden til Bergen med tog vil bli
redusert med ca. en time. Ringeriksregionen knyttes tettere til hovedstadsregionen og rask og
miljøvennlig transport til og fra Oslo gir regionen gode vekstmuligheter.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Rin geriksbanen og E16 – Fellesprosjektet informasjonsside
http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/prosjekter/ringeriksbanenoge16/

Vedtak i Ringerike kommune om høringsuttalelse, møte i kommunestyret 15. desember 2016
http://www.ringerike.kommune.no/Lokaldemokrati /Politisk -
styring/sru/#se:mote/moteid:5906/utvalgid:667

Vedtak i Hole kommune om høringsuttalelse, møte i kommunestyret 12. desember 2016
http://www.hole.kommune.no/getfile.php/3707950.1862.peuctcrtvv/Ringeriksbanen+og+E16+H%C3%
B8gkastet+ - +Ve - krysset+varsel+om+oppstart+av+planarbeid+%28L%29%28290114%29.pdf

Konklusjon

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt )
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110/16 Kommunestyret PS 12.12.2016

Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Ve - krysset varsel om oppstart
av planarbeid
Uttalelse til planprogram

Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.:
Plan - og bygningsloven

Underretning sendes:
Ringerike kommune
Jevnaker kommune
Buskerud Fylkeskommune
Jernbaneverket

Vedlegg:
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E 16: Varsel om oppstart av planarbeid og høring av
planprogram

Rådmannens innstilling
1. Hole kommune vedtar å sende høringsuttalelse til planprogrammet for

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss, slik den fremkommer i
dette saksfremlegget.

2. Hole kommune vil spesielt fremheve følgende punkter:
a. Konsekvenser for innbyggerne generelt og brukere av kommunenes

tjenester spesielt, må utredes grundig, og synliggjøres som eget tema.
b. Støy og andre nærføringsulemper i forhold til institusjonsbyggene i

Kroksund må utredes spesielt, for både anleggs - og driftsfasen.
c. Av hensyn til institusjonsbyggene i Kroksund og annen boligbebyggelse,

ber Hole kommune om at broløsningen f or E - 16 broene legges lengst
mulig sør.

d. Framtidige vei og trafikkløsninger må utredes slik at det blir god
sammenheng mellom kryss, stoppested og kommunens tettsteder.
Herunder også løsninger for gående og syklende.

e. Kryss mellom Fv. 158 og E16 i Sundvolle n "Åsa krysset" bør inngå i den
statlige reguleringsplanen og opparbeides med tilstrekkelig kapasitet tidlig
i Fellesprosjektets levetid.

f. Konsekvenser for kommunes drift som følge av den økte belastning
gjennomføring av dette prosjektet medfører, må utrede s nærmere i
samarbeid med kommunen.

g. For Hole kommune er det viktig at temaet nærmiljø og friluftsliv tas inn i



kap. 6 Særlig avbøtende og kompenserende tiltak.

Kommunestyret - 110/16
12.12.2016 - Møte b ehandling :
Kristin F. Bjella (Sp) fremmet følgende forslag til et nytt punkt "h" i rådmannens
innstilling:
"Det er viktig at alle berørte private eiendommer hva gjelder boligeiendommer,
jordbruk, skogbruk og evt. private veier til bruk i anleggsperioden blir varslet og at
evt. avtaler skrives i god tid."

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling ble med forslaget fra Kristin F. Bjella (Sp) enstemmig vedtatt.

VEDTAK - Kommunestyret :
1. Hole kommune vedtar å sende høringsuttalelse til planprogrammet for

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss, slik den fremkommer i
dette saksfremlegget.

2. Hole kommune vil spesielt fremheve følgende punkter:
a. Konsekvenser for innbyggerne generelt og brukere av kommunenes

tjenester spesielt, må utredes grundig, og synliggjøres som eget tema.
b. Støy og andre nærføringsulemper i forhold til institusjonsbyggene i

Kroksund må utredes spesielt, for både anleggs - og driftsfasen.
c. Av hensyn til institusjonsbyggene i Kroksund og annen boligbebyggelse,

ber Hole komm une om at broløsningen for E - 16 broene legges lengst
mulig sør.

d. Framtidige vei og trafikkløsninger må utredes slik at det blir god
sammenheng mellom kryss, stoppested og kommunens tettsteder.
Herunder også løsninger for gående og syklende.

e. Kryss mellom Fv . 158 og E16 i Sundvollen "Åsa krysset" bør inngå i den
statlige reguleringsplanen og opparbeides med tilstrekkelig kapasitet tidlig
i Fellesprosjektets levetid.

f. Konsekvenser for kommunes drift som følge av den økte belastning
gjennomføring av dette prosje ktet medfører, må utredes nærmere i
samarbeid med kommunen.

g. For Hole kommune er det viktig at temaet nærmiljø og friluftsliv tas inn i
kap. 6 Særlig avbøtende og kompenserende tiltak.

h. Det er viktig at alle berørte private eiendommer hva gjelder
boligeiend ommer, jordbruk, skogbruk, og evt. private veier til bruk i
anleggsperioden blir varslet og at eventuelle avtaler skrives i god tid.

Saksopplysninger
Jernbaneverket varslet i brev datert 8.11.2016, oppstart av detaljreguleringsplan med
tilhørende konsekvensutredning, for Ringeriksbanen fra Sandvika til Hønefoss, og for ny E16
strekningen fra Høgkastet til Ve - krysset vest for Hønefoss.



Reguleringsplanar beidet gjennomføres som statlig reguleringsplan med Kommunal - og
moderniseringsdepartementet som planmyndighet.

Samtidig med varsel om oppstart av planarbeid, legges forslag til planprogram på høring.
Høringsfristen er satt til 10.01.2017.

Planprogrammet s kal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister
og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig
berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Dette iht. pl an - og
bygningsloven § 4 - 1 annet ledd.
Dersom kommunestyret har andre forhold de ønsker å trekke fram i en høringsuttalelse fra
Hole kommune, kan dette fremmes som egne vedtakspunkt.

Vurderinger

Planavgrensning
Jernbaneverket gjorde Hole kommune oppmerks om på at adkomsten til boligområdet
Elstangen vil kunne bli berørt av den anbefalte linja. Det må planlegges ny adkomst til dette
boligområdet. Den varslede planavgrensningen gir ikke rom for dette. Kommunen er ikke
negativ til en utviding av planområdet i dette området, men vil gjøre oppmerksom på at Hole
kommune har varslet oppstart av en kommunedelplan for nye boligområder i samme
området. Denne legges nå ut på høring. Vi ber derfor om at planlegging for ny adkomstveg
samordnes med vegsystemet i forslag til kommunedelplan.

Marka
For Hole kommune er det meget viktig å verne om marka innenfor Markalovens
bestemmelser. Kommunen er kjent med at Jernbaneverket (FRE) vurderer flere alternative
tverrslag og deponiområder både innenfor og utenfor, Marka. For Hol e kommune er det ikke
ønskelig med anleggsarbeider i Marka.

Kommunen vil legge stor vekt på den ressurs som massene representerer og den
samfunnsnytten gjenbruk av massene kan gi. En deponering i Marka for senere gjenbruk, vil
medføre at omgivelsene påvirkes i en lengre periode enn selve tunnelarbeidene.

E16 bruene over Kroksund
Hole kommune viser her til tidligere vedtak i forbindelse med høring av Kommunedelplan for
E16 (SVV) og senere silingsrapporter (FRE), hvor kommunen ba om at E16 - brua legges
lengst mulig sør i Kroksund. Dette ut fra de konsekvenser en ser i driftsfasen og ikke minst i
anleggsfasen, i forhold til bebyggelsen i området og Hole kommunes institusjonsbygg i
Kroksund. (Kommer tilbake til dette senere).

Parallelloppdraget – utfylling i Sundvollbukta til stasjon m.m.
Hole kommune er meget godt fornøyd med at planprogrammet beskriver at det skal
igangsettes et parallelloppdrag for å se på mulig utvikling i området rundt Sundvollen.
Planprogrammet er tydelig på at områder som skal ivaret a funksjoner som naturlig inngår i
stasjonsområdet, skal reguleres som en del av planarbeidet. I området rundt stasjonen ses
det på mulighet for å fylle ut i vannet for etablering av stasjon, samt å kunne legge til rette for
sentrumsbebyggelse nær stasjone n.

Hole kommune ønsker, slik det er beskrevet i planprogrammet, å detaljregulere arealene
utenfor selve stasjonsområdet, slik at kommunen selv kan legge føringene for framtidig



arealbruk her. Men det er av stor betydning at den statlige planen regulerer hele det oppfylte
området slik at kommunen unngår nye utredninger før det kan detaljreguleres og bygges ut.
Det mest naturlige her, slik kommunen ser det, er at områdene utenfor stasjonsområdet
flatereguleres til sentrumsformål.

Høyde på bruene over Kroks und
Jernbaneverket har sett på alternative løsninger for brukryssingen over Kroksund, mht.
høyder. Med den stive horisontal kurvaturen samt det slake stigningsforholdet som
jernbanebrua må ha, vil konsekvensene ved valg av høyde, ha virkninger langt inn mo t Vik.
Kommunen vil påpeke at det er viktig å få belyst den fullstendige konsekvensen av dette.

Gamleveien 2 A (Sundjordet) og 2 B, Hole Bo og Rehab (Hole sykehjem),
Rudsødegården Bolig A og Bolig B
Det ble tidlig i prosessen kjent at to av Hole kommunes bofellesskap, Gamleveien 2A og 2 B,
vil kunne bli direkte berørt av Jernbanelinja over Kroksund. Videre at kommunens sykehjem,
Hole Bo og Rehab, og to bofellesskap for funksjonshemmede på samme tomt, vil være
utsatt for støy og annen uro, både i anleggsfa sen og i driftsfasen.

Brukerne ved boenhetene er sårbare og spesielt utsatt ved ytre påvirkning. Det er derfor helt
sentralt for kommunen at konsekvenser for brukerne ved sykehjemmet og de fire
bofellesskapene, blir grundig utredet både i forhold til anleg gssituasjonen og framtidig
driftsperiode. Det forutsettes her at fagpersoner i kommunen involveres i utredningsarbeidet.

Det må etableres ny lokalisering av bofellesskapene Gamleveien 2 A og 2 B, slik at disse
kan driftes uten ulemper fra anleggsarbeidene, allerede fra oppstart av disse.

Omlegging av kommunal infrastruktur
Hole kommune er fornøyd med at Ringeriksbanen og ny E16 kommer og med de muligheter
dette gir kommunen. Men vi ser også at en slik utbygging medfører stor omlegging av
kommunal infrastru ktur både midlertidig og permanent. Dette vil ha store økonomiske
konsekvenser for kommunens drift, både under anleggsperioden og på lang sikt.

De rent fysiske tiltakene med omlegging av tekniske installasjoner forutsettes det at
Jernbaneverket tar hånd om og bekoster.

K ommunen er ansvarlig for å ivareta kommunens innbyggere og å yte lovpålagte tjenester.
Vi ser allerede nå at det blir behov for styrket bemanning i forhold til omsorgstjenester, både
før, under og i en periode etter, anleggsperioden. I till egg kommer en rekke andre forhold
som eksempelvis økte utgifter ved omlegging av skoleskyss mv.

Hole kommune opplever i dag et stort påtrykk av folk som vil flytte til kommunen. Med
Ringeriksbanen og ny E16 forventer vi at dette vil øke ytterligere. Det vi l kreve store
investeringer både i teknisk og sosial infrastruktur. I en kommune med begrensede
ressurser, vil det være ekstra utfordrende å legge forholdene til rette og yte de lovpålagte
tjenestene.

Hole kommune ser videre at arbeidet med veg og bane et terlater seg et lokalt planbehov for
å knytte tiltakene godt sammen med omgivelsene, herunder lokalt veinett, regulering av
erstatningstomter for institusjonsbygg, næringsbygg og annen bebyggelse som blir berørt av
tiltaket og som må reetableres raskt. Det te ligger ikke til Jernbaneverket å håndtere, men bør
håndteres av kommunen. Som påpekt ovenfor er dette tiltak som er utfordrende for



kommunen både ressursmessig og økonomisk.

Vi kan ikke se at temaet kommunal infrastruktur er omtalt som et utredningsp unkt i
planprogrammet og vil be om at dette tas inn.

Konsekvenser for mennesker som berøres av tiltaket
Prosjektet har valgt å følge Håndbok V712 (Statens vegvesen) og håndbok JD20
(Jernbaneverket), som metode for konsekvensutredning. Etter vårt syn tar ikke disse
metodene, i tilstrekkelig grad, opp forhold knyttet til de psykososiale sidene av en slik
anleggsgjennomføring. Dette ser kommunen som en stor svakhet, spesielt ved et så stort
prosjekt som vil berøre mange enkeltmennesker og familier. Her viser vi til
Konsekvensutredningsforskriften, som er tydelig på at slike forhold skal vurderes på lik linje
med annet.

Planprogrammet bør også rydde i roller og ansvar i forhold til spørsmål omkring psykososiale
utfordringer. Hva tilligger Jernbaneverket (state n) og hva tilligger kommunen?

Rekreasjon og friluftsområder
Planprogrammet omtaler utredningsbehovet for nærmiljø og friluftsliv, kap 5.4.3. For Hole
kommune nevnes spesielt Kroksund, Bymoen, Mosmoen og Storelva. Dette er i dag områder
som er mye brukt lok alt, men som også er viktige for hele regionen. Hole kommune vil vise
til at det ligger flere rekreasjons - og friluftsområder innenfor korridoren det nå er varslet
oppstart av regulering for. Flere av disse områdene vil få en vesentlig større betydning i
årene fremover, etter hvert som kommunen vokser og trykket på rekreasjons - og
friluftsområdene øker.

Svendsrud natur og friluftsbarnehage ligger i dag på Bymoen. Her er barna i hovedsak er ute
på baser rundt i området hele dagen. Konsekvensene i forhold til støy og annet, i
driftsperioden vil være vesentlig å få utredet, likeledes hvordan situasjonen for barnehagen
vil bli under anleggsperioden. Planprogrammet må bli tydeligere på dette.

Vi ser at veg og bane kommer til å gjøre store inngrep i "indrefil eten" av kommunens
rekreasjon og friluftsområde på Bymoen og Mosmoen. Det som berøres her vil ut fra
kommunens vurdering vanskelig kunne skjermes på en slik måte at bruks og
opplevelsesverdiene vil kunne bevares. For Hole kommune er det derfor viktig at te maet
nærmiljø og friluftsliv også tas inn i kap. 6 "Særlig avbøtende og kompenserende tiltak".

Lokalt veinett
Den anbefalte linja for vei og bane vil kutte flere fylkeskommunale og kommunale veier. I
tillegg vil det etableres to nye kryss på ny E16 i komm unen som medfører at
hovedadkomstene til kommunesenteret og andre tettsteder endres. For Hole kommune er
det vesentlig at det interne veinettet blir opprettholdt på en god måte. For å finne de mest
hensiktsmessige trafikkårene i framtidig situasjon, bør de t gjennomføres en
trafikkmodellering. Kommunen må her involveres, og kan bidra med informasjon om
framtidige utbyggingsområder. Sammen med dette bør det ses på hvor framtidig gang - og
sykkelvegnett bør legges.

Det er tidligere nevnt at dagens E16 kan bli omklassifisert til fylkesveg. Dette må håndteres
tidlig i planprosessen slik at kommunen kan legge til grunn riktig vegklasse ved
omreguleringer langs dagens E16. Dette er spesielt viktig gjennom kommunesenteret Vik og



tettstedet Sundvollen, hvor det er ak tuelt med fortetting av dagens bebyggelse.

Kryss

Dagens kryss mellom Fv. 158 og E16 i Sundvollen "Åsa krysset" bør innlemmes i den
statlige planen. Dette krysset er i dag en begrensende faktor i forhold til videre utbygging i
Sundvollen. Ved at Sundvollen stasjon blir et kollektivknutepunkt vil trafikkforholdene og
kryssløsningen(e) her være vesentlig å få utredet. Tiltak for utbedring her må legges inn i
den statlige planen. Dette vil ha stor betydning for funksjonaliteten til
stasjonen/kollektivknutepunk tet.

Kommunen er av den klare oppfatning at det må etableres større kapasitet i krysset tidlig i
perioden, for å legge til rette for utviklingen i Sundvollen - området så snart som mulig.

Lokal utvikling

Planprogrammet åpner for at Jernbaneverket sammen med kommunene skal se på
muligheten for utvikling, spesielt i områdene rundt stasjon, kollektivknutepunkt og kryss.

For Hole kommune er det i tillegg viktig å se på hva skjer med dagens E16 gjennom Vik.
D enne ligger i dag som en stor barriere mellom kommunesenteret og Steinsfjorden. Med
dagens E16 som en fylkesvei vil det kunne være mulig å redusere barrierevirkningen, og å få
åpnet Vik mot fjorden. Planprogrammet må si noe om hvordan denne prosessen kan f ølges
opp, som for eksempel en mulighetsstudie som kommunen kan benytte senere ved
transformering/detaljregulering av området.

Massedeponier – statlig plan

Hole kommune ønsker å være tydelig på at alle deponier og anleggsområder skal reguleres
før de tas i bruk. Planprogrammet viser til at lokalisering av deponiområdene ikke er avklart
og at dette vil komme som tilleggsreguleringer. Hole kommune er en kommune hvor
verneinteressene står sterkt og mange områder er underlagt et sterkt vern. Med hensyn til
framdrift på prosjektet vil kommunen anbefale at alle reguleringsplaner som har betydning for
prosjektets framdrift gjennomføres som statlig plan.

Medvirkning

Gjennom Ytre - Miljøplan og Miljøoppfølgingsprogram setter Jernbaneverket viktige rammer
for anleggsgjennomføringen og etterfølgende driftsperiode for veg og bane. Hole kommune
er opptatt av å kunne delta aktivt i utarbeidelsen av disse dokumentene.



Vider e er Hole kommune opptatt av å kunne delta aktivt i den videre planprosessen både fra
politisk og administrativ side. Planprogrammet bør derfor være tydelig på dette og angi en
fast frekvens på informasjonen, spesielt til politisk nivå gjennom hele prosjek tperioden.

Prosess for å se på regulering av midlertidige anleggsområder for permanent
etterbruk.

Gjennom planprosessen vil omfang og lokalisering av midlertidige anleggsområder bli
klarlagt. Hole kommune ønsker å komme i dialog med Jernbaneverket om muli g etterbruk av
disse områdene til annet formål enn opprinnelig bruk, og gjerne at det i den statlige planen
avsettes framtidig arealformål.

Annet

I kapittel 5 er det ikke alltid samsvar mellom beskrivelse i tekst av utredningsbehov og i
tabeller med utred ningsprogram. Her mener Hole kommune at dette må samordnes, slik at
det klart fremgår hva som skal utredes i neste fase.

Konklusjon
Rådmannen anbefaler at høringsuttalelsen over sendes Jernbaneverket.
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/1534-90  Arkiv: Q62 &13  

 

Sak: 160/16 

 

Saksprotokoll - Ringeriksbanen og E16 Skaret  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. Foreliggende saksframlegg med vedtatt protokoll er innspillet fra Ringerike kommune 

til planprogrammet og prosessen, og vil bli oversendt i et felles innspill fra regionen. 

2. Det er svært viktig og grunnleggende for Ringeriksregionen at fremdriften 

opprettholdes. 

3. Ringerike kommune synes samarbeidet med fellesprosjektet fungerer bra, og ønsker en 

fortsatt høy grad av samarbeid og involvering.   

4. Det er viktig for regionen med ett fullverdig knutepunkt på IC-stasjonene, som må 

inkludere planlegging av terminal for buss. Plangrensen må være romslig nok til dette, 

og bør om nødvendig utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum. 

Tiknytning mellom IC-stasjon, sentrum og annet kollektivtilbud må være en viktig del 

av planarbeidet og det bør unngås å skape flere knutepunkt eller barrierer mot sentrum. 

5. Kryssplassering og utforming må ivareta en god løsning for Hønefoss, alle 

konsekvenser på veinettet må belyses og beskrives.  

6. Det forutsettes at kommunen aktivt kan delta i arbeid med trafikkmodeller der nye 

alternative og potensielle scenarier er med i vurderingen i et influensområde. Det 

forutsettes at prosjektet vurderer alternative analysemetoder som supplement til 

tradisjonelle transportmodeller, og at kommunen trekkes inn i dette arbeidet.  

7. Midler til grunnerverv bør om mulig bevilges i 2017 for å kunne starte prosess med 

kjøp av eiendommer.  

8. Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes behandlet tilsvarende som øko-

kompensasjon (fysisk kompensasjon) med bakgrunn i at matproduksjon skal 

opprettholdes på samme nivå som før utbygging. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Kommunestyret 15.12.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Ordfører foreslo endring i heading i saken til: Uttalelse til planprogram Ringeriksbanen og E16 

Skaret.  

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 

 

Anders Bråten (Sp) fremmet følgende forslag til nytt pkt 8: 

«8. Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes behandlet tilsvarende som øko-

kompensasjon (fysisk kompensasjon) med bakgrunn i at matproduksjon skal opprettholdes på 

samme nivå som før utbygging.»   

 

 

Dag Henaug (H) fremmet følgende forslag: 

«Siste setning i punkt 5 strykes.» 

  

Inger Kammerud (H) – tilføyelse til pkt 6: 

«Det forutsettes at prosjektet vurderer alternative analysemetoder som supplement til 

tradisjonelle transportmodeller, og at kommunen trekkes inn i dette arbeidet.» 

 

 

Avstemming: 

Anders Bråtens forslag til nytt pkt 8 ble enstemmig vedtatt 

 

Inger Kammerud sitt forslag til tilføyelse i pkt 6 ble enstemmig vedtatt. 

 

Dag Henaug forslag ble vedtatt mot tre stemmer Runar Johansen (H), Tor Bøhn (Frp) og 

Arnfinn Holten (Krf) 

 

Rådmannens forslag til vedtak, samt ovennevnte endringer ble vedtatt mot en stemme (MDG) 

 

Ordførers forslag til endring i heading ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Stemmeforklaring i sak 160/16 fra Knut Arild Melbøe (MDG) – følger protokollen.   

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



RINGERIKE KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15 / 1534 - 89 Arkiv: Q62 &13

Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss

Forslag til vedtak:

1. Foreliggende saksframlegg med vedtatt protokoll er innspillet fra Ringerike
kommune til planprogrammet og prosessen, og vil bli oversendt i et felles innspill fra
regionen.

2. Det er svært viktig og grunnleggende for Ringeriksregionen at fremdriften
opprett holdes.

3. Ringerike kommune synes samarbeidet med fellesprosjektet fungerer bra, og ønsker
en fortsatt høy grad av samarbeid og involvering.

4. Det er viktig for regionen med ett fullverdig knutepunkt på IC - stasjonene, som må
inkludere planlegging av terminal for buss. Plangrensen må være romslig nok til
dette, og bør om nødvendig utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum.
Tiknytning mellom IC - stasjon, sentrum og annet kollektivtilbud må være en viktig
del av planarbeidet og det bør unngås å skape f lere knutepunkt eller barrierer mot
sentrum.

5. Kryssplassering og utforming må ivareta en god løsning for Hønefoss, alle
konsekvenser på veinett et må belyses og beskrives. Dette gjelder også forbindelse
mellom Helgelandsmoen og Hvervenmoen.

6. Det forutsettes at kommunen aktivt kan delta i arbeid med trafikkmodeller der nye
alternative og potensielle scenarier er med i vurderingen i et influensområde.

7. Midler til grunnerverv bør om mulig bevilges i 2017 for å kunne starte prosess med
kjøp av eie ndommer.

Sammendrag
I planprogrammet redegjøres det for hvilke tiltak som skal utredes, konsekvenser av tiltak
som skal utredes, samt hvilke prosesser det legges opp til i planarbeidet. Foreliggende



saksframlegg med vedtatt protokoll er innspillet fra Ringerike kommune til pl anprogrammet
og prosessen, og vil bli oversendt i et felles innspill fra regionen.

Bakgrunn
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Hønefoss (Fellesprosjektet) for statlig
reguleringsplan med konsekvensutredning, har utarbeidet forslag til planp rogram som er lagt
ut på høring og offentlig ettersyn med frist for uttalelser 10.januar 2017.
Samferdselsdepartementet har i oppdragsbrev av 30.8.2015 bedt Jernbaneverket og Statens
vegvesen om å sette i gang planlegging av Ringeriksbanen og videre planle gging av E16
Skaret – Hønefoss. Senere, i brev fra Samferdselsdepartementet av 28.4.2016, er det meldt at
E16 på strekningen fra Skaret til Høgkastet (sør for Sundvollen) skal planlegges og
gjennomføres som et eget vegprosjekt lagt under Statens vegvesen.

Samferdselsdepartementet har gitt premisser for planarbeidet. Ringeriksbanen og E16
Høgkastet – Hønefoss skal gjennomføres som et felles prosjekt med en felles reguleringsplan.
Jernbaneverket er tiltakshaver på vegne av Statens vegvesen og Jernbaneverket.
Pl anprosessen skal gjennomføres som statlig reguleringsplan. Kommunal - og
moderniserings - departementet har som statlig planmyndighet ansvar for behandling og
fastsetting av de plandokumentene som utarbeides.

I planprogrammet redegjøres det for hvilke tiltak som skal utredes, konsekvenser av tiltak
som skal utredes, samt hvilke prosesser det legges opp til i planarbeidet.

I denne saken er det lagt opp til å benytte saksfremstillingen og vedtak som innspill til
planprogrammet fra Ringerike kommune. Det legges også opp til en felles oversendelse fra
Regionen og Buskerud Fylkeskommune.

En realisering av prosjektene innebærer svært store statlige investeringer i Regionen. Derfor
bygger lokale myndigheter opp under disse investeringene gjennom aktuelle virkemidl er på
sine ansvarsområder og i samarbeid med transportetatene.

Forholdet til overordnede planer, rammer, forutsetninger og premisser
I planprogrammet beskrives statlige rammer, forutsetninger og premisser for planleggingen
av bane og vei i kapittel 2 og 3 (vedlegg 1).

I etatenes forslag til NTP 2018 – 2029 er Ringeriksbanen og E16 prioritert. Ringeriksbanen
ligger inne som et bundet prosjekt i grunnlagsdokumentet også.

Fremdrift
Det er viktig og grunnleggende for Ringeriksregionen at fremdriften opprettholdes. Det vil si
byggestart er i 2019 og ferdigstillelse i 2024 slik det er lagt opp til i planprogrammet. Det er
lagt opp til vedtak av reguleringsplan vår/sommeren 2018. Midler til grunnerverv bør om
mulig bevilges i 2017 for å kunne starte prosess med kjøp av eiendommer.

InterCity og knutepunkt
Ringerike er svært fornøyd med å få InterCity - stasjon i Hønefoss. Hønefoss vil være
knutepunkt for til sammen fem baner etter at ny Ri ngeriksbane er bygget, og vil da være en
av landets mest komplekse knutepunkt. For at det skal skapes et størst mulig kundegrunnlag
og være en størst mulig kobling med sentrum, er det viktig å se byplanlegging i
sammenheng med fellesprosjektet. Arbeidet me d byplan og planprogram i forbindelse med



dette er startet opp, og vedtak om oppstart og høring av planprogram vil foregå i starten av
2017.

Et fullverdig knutepunkt som inkluderer en god bussløsning med terminal, vil være
nødvendig for å unngå flere knut epunkt. Dette vil være en fordel for at kundegrunnlaget skal
være størst mulig. I silingsrapporten, som danner føringer for denne planfasen, står det at i
det videre arbeidet må arealer og funksjoner knyttet til parkering, buss, taxi, sykkel og
gående sikr es på en slik måte at stasjonen blir velfungerende og attraktivt for utveksling av
reisende. Det skal være et helhetlig transportsystem med veg og bane som del av et samlet
og robust transporttilbud med kobling av ulike transportformer bil, buss, bane i fo rhold til
matebuss, overganger, m.m. som sikrer robusthet i det samlede transportsystemet.Løsningen
for Hønefoss skal bli videreutviklet, og viktige oppgaver vil være å detaljere de tekniske
løsningene for spor, plattformer, driftsbase og hensetting, samt tilknytning mellom Hønefoss
stasjon, sentrum og a kollektivtilbud. I planprogrammet står det at ulike stasjonsfunksjoner
skal vurderes, deriblant i hvilken grad det skal tilrettelegges for bilparkering eller
sykkelparkering. Busslinjer og busstilknytning til og fra stasjonen skal belyses. Tilknytning
mellom sentrum og annet kollektivtilbud blir en viktig del av planarbeidet til
fellesprosjektet. Det skal gjøres en utredning av potensiell byutvikling nær stasjonen, som
vil være Jernbaneverkets innspill til fremtidig byutvikling rundt en ny stasjon i Hønefoss.
Mulige løsninger for at Hønefoss stasjon skal bli et best mulig knutepunkt og byttepunkt
med hensyn til logistikk, effektivitet og bykontekst skal utredes. Stasjonen og nødvendige
tilhørende områder til funksjoner som naturlig inngår i kollektivknutepunktet skal reguleres
som en del av planarbeidet. Plangrensen må være romslig nok til dette, og bør om nødvendig
utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum.

Landbruk
Vei og banetraseen går gjennom de beste jordbruksområdene i Norge både med tanke på
jordkvalitet og klimatiske forhold. Det er et stort potensiale for nydyrking i nærheten av
traseen. Det er valgt en trasé som beslaglegger betydelig mindre enn alternativene. Ringerike
vedtok i 2015 å s tøtte traseen blant annet fordi forslaget viser at det på en balansert måte kan
tas hensyn til landbruksjord, naturmiljø, kulturmiljø, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv
ved bygging av Ringeriksbanen og ny E16.

VA - infrastruktur og rørledninger
Det må vurderes og kartlegges konsekvenser som berører VA - infrastrukturen.

Rekreasjon, friluftsområder og hensyn til barn og unge
Ringerike har store arealer og potensiale for å lage nye stier og tilrettelegge for turområder.
Det bør vektlegges sammenhengend e løyper og etablering av manglende ledd i et
sammenhengende turnettverk. Det forutsettes at dette også ses på i videre prosesser i
samarbeid med kommunen.

Konsekvenser for mennesker som berøres av tiltaket
Prosjektet har valgt å følge håndbok V712 (State ns vegvesen) og håndbok JD20
(Jernbaneverket), som metode for konsekvensutredning. Det kan se ut til at disse metodene
ikke tar opp forhold knyttet til de psykososiale sidene ved en slik anleggsgjennomføring i
tilstrekkelig grad. Dette ser kommunen som en stor svakhet, spesielt ved et så stort prosjekt
som vil berøre mange enkeltmennesker og familier. Konsekvensutredningsforskriften tilsier
at slike forhold skal utredes.



Massedeponier – statlig plan
Alle deponier og anleggsområder skal reguleres før de tas i bruk. Planprogrammet viser til at
lokalisering av deponiområdene ikke er avklart og vil komme som tilleggsreguleringer.
Verneinteressene står sterkt og mange områder er underlagt et sterkt vern. Med hensyn til
framdrift til prosjektet, vil kommunen anbe fale at alle reguleringsplaner som har betydning
for prosjektets framdrift gjennomføres som statlig plan.

Vedtaket i kommunestyret for E16 korridoren den 31.10.13:
1. Det er svært viktig for hele Ringeriksregionen å få et raskest mulig gyldig planvedtak p å
valg av vegkorridor, med tanke på videre planarbeid og gjennomføring av vegprosjektet E16
Skaret – Hønefoss.
2. Ringerike kommune mener at konsekvensutredningen er en tilstrekkelig utredning og
danner godt nok grunnlag for videre planlegging.
3. Ringerike kommune mener at det ikke er behov for meklingsmøte med bakgrunn i at det
har vært jevnlig kontakt med regionale myndigheter i prosessen, og at det er sannsynlig at et
meklingsmøte ikke vil føre fram til enighet om noe alternativ.
4. Ringerike ko mmune konstaterer at det er vektige innsigelser til samtlige alternativer, og
vedtar oversendelse av kommunedelplan med konsekvensutredning til Fylkesmann. Dette for
at den skal videresendes til departementet slik at endelige planvedtaket skal fattes av
de partementet.
5. Ringerike anbefaler kommunedelplan A1b primært med kort tunnel og subsidiært A12b
med lang tunell.
6. Dersom de fremlagte innsigelsene knyttet til nasjonale interesser medfører at alternativ
A1b eller A12b ikke kan realiseres, så kan Ringerike kommune godta en løsning med rød
trasé eller en kombinasjon med rød og rosa trasé.

Kommunestyret gjorde 22.05.14 følgende vedtak om stasjonslokalisering:
1. Kommunestyret tar rapport «Stasjonslokalisering – Hønefoss» til orientering.
2. Kommunes tyret finner det på nåværende tidspunkt ikke riktig å fastslå prioritering av de
antatt mest aktuelle lokalisering for stasjonsområde, men vil be Jernbaneverket om å
arbeide videre med de oppgitte alternative lokaliseringer som er Hønefoss stasjon,
Hverven moen og Tolpinrud.
3. Kommunestyret mener det avgjørende nå er å få avklart jernbaneverkets og Statens
vegvesens syn på samordning og løsninger, forutsatt fremlagt 15. juni 2014, knyttet til
vestkorridoren og strekningen Sandvika - Hønefoss både hva gjelder E 16 og Ringeriksbanen.
Det er viktig at lokaliseringen av stasjon i Hønefossområdet både sees i en helhetlig, og
nasjonal sammenheng.
4. Kommunestyret mener det vil være naturlig å vurdere, og avklare eventuelle holdeplasser
i tillegg til stasjonsområde n år planleggingen og forholdet mellom E 16 og Ringeriksbanen
er nærmere avklart, høsten 2014. Det legges til grunn at kommunestyrets beslutning om
plassering av fremtidig stasjonsområde herunder eventuelle holdeplasser kan fattes når
linjeføringene er nærme re avklart.

I forbindelse med etatenes arbeid med delutredningene uttalte kommunestyret seg i møtet
den 26.03.15 slik:
1. Ringerike kommunestyre viser til Samferdselsdepartementets mandat og de tre
delrapportene som Statens vegvesen (SVV) og Jernbaneverke t (JBV) har utarbeidet om
Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss. Kommunestyret vil gi etatene honnør for et
effektivt og godt utført arbeid innenfor de stramme tidsfrister som Samferdselsdepartementet
har satt. Ringerike kommune har følgende kommentarer til utredningene:



2. Trase og stasjoner. (delrapport 3 - silingsrapport)
a. Ringerike kommune støtter etatenes (SVV og JBV) forslag til trase for ny firefelts E16 og
dobbeltsporet Ringeriksbane. Forslaget viser at det på en balansert måte kan tas hensyn ti l
landbruksjord, naturmiljø, kulturmiljø, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv ved bygging
av Ringeriksbanen og ny E16.
b. Kommunen støtter etatenes forslag om å gå bort fra banealternativet om Åsa.
c. Kommunen støtter etatenes forslag til lokalisering av stasjoner og holdeplasser.
3. Reguleringsplanprosessen
a. Ringerike kommune støtter forslag om at videre planlegging skjer ved statlig
reguleringsplan med konsekvensvurdering. Kommunen vil delta aktivt i planprosessen.
b. Kommunen anmoder om at det snar est meldes oppstart på arbeidet med
reguleringsplanen slik at det formelle og konkrete arbeidet, blant annet de arkeologiske
undersøkelsene kan starte i barmarksesongen 2015.
c. Gjennom reguleringsplanarbeidet må det ses spesielt på lokale tilpasninger i k ommunene.
Dette gjelder blant annet: Bruløsninger, tunnelløsninger, oppgradering av lokalvegnettet
som følge av nye kryssløsninger, lokalisering av stopp for Bergensbanen i Hønefoss vest,
ombygging av dagens Hønefoss stasjon og tilknytning mellom stasjonen og sentrum, samt
nødvendige avklaringer om avbøtende tiltak.
4. Framdrift og prosess. (delrapport 2)
a. Ringerike kommune støtter forslag til revidert planprosess som viser mulig byggestart i
2018/19 i samsvar med Stortingets forutsetning.
b. Kommunen for venter at Departementet legger til rette for at denne ambisiøse framdriften
kan holdes.
c. Kommunen vil gjennom eget planarbeid tilrettelegge for å ta sin del av ansvaret for å
håndtere den vekst og utvikling disse samferdselstiltakene vil gi grunnlag for.

Økonomiske forhold
Ringerike kommune er svært fornøyd med at staten gjør så store investeringer i kommunen og
regionen. I oppdragsbrevet fra samferdselsdepartementet datert den 31.08.15, har departementet
forventninger til lokale myndigheter med bakgrunn i at de svært store statlige investeringene.
Det forventes at transportetatene og lokale myndigheter i samarbeid legger til rette for at nytten
av prosjektene blir best mulig.Regionen har blant annet etablert felles plankontor for å
imøtekomme disse forv entningene. Ringerike kommune rigger seg for vekst og utvikling.

Medvirkning
Høringsperioden for planprogrammet varer frem til 10.01.17. Medvirkning og informasjon
er beskrevet i kapittel 7 i planprogrammet. Det legges opp til jevnlige møter med
kommunene administrativt slik at det er involvering og medvirkning i enhver prosess. Tabell
7 - 2 viser opplegg for informasjon og medvirkning i planprosessen. Dette gjelder politikere,
regionale og statlige myndigheter, berørte parter og allmennheten. I tillegg til dette kan det
være behov for egne møter med kommunestyret eller komiteer ut over åpne møter med
allmennheten.

Det er sendt ut eget høringsbrev til grunneiere, naboer, berørte myndigheter og
organisasjoner. Høringsfrist er satt til 10.01.17. Forslag til planprogram er gjort tilgjengelig
på kommunenes sider, jernbaneverkets sider og annonsert i avis. Planprogrammet er også
tilgjengelig i Hole Herredshus, Hole bibliotek, Ringerike rådhus og hos Plan - og
bygningstjenesten i Kommunegården i Bærum. Det er avholdt åpne møter og åpne
kontordager i kommunene. Berørte parter og andre vil kunne sende innspill direkte til
Jern baneverket i tillegg til at kommunen sender et samordnet innspill.



Gjennom Ytre - Miljøplan og Miljøoppfølgingsprogram setter Jernbaneverket viktige rammer
for anleggsgjennomføringen og etterfølgende driftsperiode for veg og bane. Ringerike
kommune er opptat t av å kunne delta aktivt i utarbeidelsen av disse dokumentene, og aktivt i
den videre planprosessen både fra politisk og administrativ side. Planprogrammet bør derfor
være tydelig på dette og angi en fast frekvens på informasjonen.

Prosess for å se på re gulering av midlertidige anleggsområder for permanent etterbruk
Gjennom planprosessen vil omfang og lokalisering av midlertidige anleggsområder bli
klarlagt. Ringerike kommune ønsker å komme i dialog med Jernbaneverket om mulig
etterbruk av disse områdene til annet formål enn opprinnelig bruk, og at det i den statlige
planen avsettes framtidig arealformål.

Prinsipielle avklaringer
Samferdselsdepartementet har i eget brev (vedlegg 2) gitt Jernbaneverket og Statens
vegvesen oppdraget å planlegge fellesprosje ktet Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss.
Planprosessen skal gjennomføres som statlig reguleringsplan. Siden ble strekning Skaret -
Høgkastet skilt ut som et eget vegprosjekt lagt under Statens vegvesen (vedlegg 3)

Rådmannens vurdering
Planprogrammet er i hovedsak godt skrevet. Det er viktig for prosessen at fremdriften
opprettholdes slik det er lagt opp til. For Hønefoss vil det være vesentlig at det lages ett
fullverdig knutepunkt som inkluderer en god bussløsning. Plangrensen må være romslig nok
til det te, og bør om nødvendig utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum.
Kryssplassering og utforming vil kunne påvirke byen og trafikkbilde. Trafikkmodeller med
ulike scenarier vil kunne gi et godt bilde av de beste løsningene.

Vedlegg
Forslag til planprogram 07.10.16
Høringsbrev
Rapporter og planer legges ut p å jernbaneverkets hjemmeside :
www.jernbaneverket.no/Ringeriksbanen

Ringerike kommune, 07.12 .2016



Tore Isaksen

rådmann

Av delingsleder areal - og byplan: Grethe Tollefsen
Leder MOA:Heidi Skagnæs

Saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen
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Arkivsaksnr.: 17/78-6  Arkiv: Q12  

 

Sak: 7/17 

 

Saksprotokoll - Handlingsprogram for riksveger 2018-21 (23) - innspill  

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Saksfremlegget og vedlegg 1-4 vedtas oversendt som innspill til handlingsprogram for 

riksveger 2018-2021 (23).  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 21.02.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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Arkivsaksnr.: 16/3882-2   Arkiv: Q13 &38  

 

Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og 

kollektivtransport 2018-2021  
 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

Saksframlegget med vedlegg 1-4 vedtas oversendt som innspill til handlingsprogram for 

fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Hovedutvalg for samferdselssektoren vedtok på hovedutvalgsmøte 15.06.16 at det skal 

utarbeides ett handlingsprogram som omfatter både fylkesveger og kollektivtransport for 

perioden 2018-2021. Handlingsprogrammet vil avklare hvilke tiltak som skal gjennomføres 

på fylkesvegnettet og for kollektivtransporten i perioden 2018-2021. Dette innbefatter både 

infrastrukturtiltak og driftstiltak. 

 

Beskrivelse av saken  

Aktualisert fylkesvegstrategi utgjør grunnlaget for prioriteringer av infrastrukturtiltak i 

handlingsprogrammet, mens gjeldende kollektivtransportplan for Buskerud utgjør 

grunnlaget for prioriteringen av tiltak for kollektivtransporten. Den aktualiserte 

fylkesvegstrategien tar med seg fokuset på forfallsinnhenting på fylkesvegnettet, men legger 

større vekt på tilrettelegging for sykkel, gange og kollektiv i byområdene. I tillegg 

vektlegges vedlikehold og standarder for infrastrukturen, slik at forfallet ikke skal øke som 

følge av vær og klima. 

 

Fylkeskommunen opererer med to ulike budsjetter, derfor ønskes to ulike typer av innspill 

til handlingsprogrammet. 

 

Rådmannens vurdering 



For å svare ut fylkeskommunens ønsker om to ulike typer av innspill til prosessen med 

handlingsprogrammet, har rådmannen utarbeidet et notat som kort beskriver de viktigste 

samferdselsutfordringene på fylkesvegnettet og for kollektivtrafikken i 

kommunene/kommuneregionene. Se vedlegg 1. 

 

Og det er laget en tabell med oversikt over forslag på prioriterte infrastrukturtiltak i 

kommunene og kommuneregionene. Se vedlegg 2.   

 

Innspillene kan gjerne sendes som et omforent forslag fra hver av kommunene i regionen. 

 

 

 

Vedlegg 

 

1 Samferdselsutfordringer 

2 Tabell 

3 Ringerike kommunes innspill til NTP, Saksframlegg fra møte 28.04.16 

4 Ringerike kommunes innspill til NTP, protokoll, datert 28.04.16 

5 Brev fra BFK 

6 Epost fra BFK 

7 Aktualisert fylkesvegstrategi 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Konst. Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Elin Green 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 



1) 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 utbedr inger 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 knutepun ktet for kollektivt forflyttes . I stedet for pendlerbusser
mot Oslo vil bussene gå mot I C - stasjonen. Trafikken som normalt kommer inn til byen via
Hvervenm oen vil forflyttes avhengig av plassering av kryssløsninger.

b) Trafikksikkerhe t

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 – H vervenkastet ( 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 b uss, 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 op p 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 påE16 retning Sandvika som skal igjennom betydelig oppgradering.



Fv. nr. Beskrivelse av tiltak Begrunnelse/måloppnåelse i forhold til
aktualisert
fylkesvegstrategi

Prioritet

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 F3: Fra Åsbygda til kommunegrensen
er det behov for å øke framkommelighet og
sikkerhet for myke trafikanter.

2

Fartsreduserende
tiltak.

Delmål F3 : Gang - og sykkel krysser fv. 241
mellom Veset rud 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

Ga ng - og sykkelvei. Delmål F3 : Strekningen er i stort behov for økt
framkommelighet og sikkerhet for myke
trafikanter.

2

Busslommer . Delmål F3 og F4 : Strekningen er 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.

3

Fv. 163 Gang - og sykkelvei . Delmål F3 : 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 F3 : Trafikksikkerhetstiltak for Nedre
Auren gårdsbarnehage.

2

Utbedring av
skolevei .

Delmål F3 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 pga. hålke og dårlig sikt.

1



Fv. 181
Hvalsveien

Gang - og sykkelvei . Delmål F3 : Strekning som er i stort behov for
økt framkommelighet og sikkerhet for myke
trafikanter.

2

Fv. 178 Gang - og sykkelvei. Delmål F3 : 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 st ore 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 (Gummikrysset) 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
lan gs fv. 35 mot Hvervenkastet.

Ny bru / bruløsning;
Bybrua og
Kvernbergsundbru.

Delmål F5, F3, F4, M1 og M4 :
Kvernbergsundbru og Bybrua er i stort behov
for bedre gang og sykkelløsninger. Hønefoss er
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.
(Se rapporter for myke trafikanter
http://ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig -
og - eiendom/Plansaker/Utredninger - og -
analyser/Myke - trafikanter/ )

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 M4 : 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 å gå utenfor tettbebygget
bol igområde på Helgelandsmoen. Det bør
vurderes en ny vei mot Hvervenkastet / Hønen
prim ært , og 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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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00
Telefaks

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Innspill fra kommuner og kommuneregioner til tiltak i 

handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-

2021

Hovedutvalg for samferdselssektoren vedtok på hovedutvalgsmøte 15.06.16 at det skal utarbeides ett
handlingsprogram som omfatter både fylkesveger og kollektivtransport for perioden 2018-2021. 
Handlingsprogrammet vil avklare hvilke tiltak som skal gjennomføres på fylkesvegnettet og for 
kollektivtransporten i perioden 2018-2021. Dette innbefatter både infrastrukturtiltak og driftstiltak. 

Avgjørelsen om å utarbeide ett felles handlingsprogram for både fylkesveger og kollektivtransport, tar
utgangspunkt i innspill fra arbeidsseminaret i mai 2016. Det innspillene fra seminaret i hovedsak la 
vekt på var ulikheten mellom by og distrikt, der det i byområder bør legges større vekt på tiltak for 
sykkel, gange og kollektiv. I tillegg ble det understreket viktigheten av å se de ulike transportmidlene 
og tiltak i sammenheng, for å bedre kunne utnytte tilgjengelige ressurser og nå overordnede 
målsettinger.    

På bakgrunn av overordnede føringer og innspill fra arbeidsseminaret vedtok Hovedutvalg for 
samferdselssektoren forslaget til aktualisert fylkesvegstrategi 2014-2023 på hovedutvalgsmøte den 
15.06.16. Aktualisert fylkesvegstrategi utgjør dermed grunnlaget for prioriteringer av 
infrastrukturtiltak i handlingsprogrammet, mens gjeldende kollektivtransportplan Buskerud utgjør 
grunnlaget for prioriteringen av tiltak for kollektivtransporten. 

Hovedtrekk i aktualisert fylkesvegstrategi
Den aktualiserte fylkesvegstrategien tar med seg fokuset på forfallsinnhenting på fylkesvegnettet, men 
legger større vekt på tilrettelegging for sykkel, gange og kollektiv i byområdene. I tillegg vektlegges 
vedlikehold og standarder for infrastrukturen, slik at forfallet ikke skal øke som følge av vær og klima. 

Innspill til handlingsprogrammet
Selv om det nå utarbeides ett felles handlingsprogram, opererer fylkeskommunen fortsatt med ulike 
budsjetter.  

Se adresseliste bak

Vår dato: 14.06.2016 Vår referanse: 2016/1050-3 Vår saksbehandler:
Deres dato: Deres referanse: Ine Gjellebæk, tlf. 32 80 87 25

SAMFERDSELSAVDELINGEN
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Vi ønsker derfor to ulike typer av innspill til handlingsprogrammet: 
1. En beskrivelse av de viktigste samferdselsutfordringene på fylkesvegnettet og for

kollektivtrafikken i kommunene/kommuneregionene. 
2. Innspill på prioriterte infrastrukturtiltak i kommunene og kommuneregionene. Innspillene kan 

gjerne sendes som et omforent forslag fra hver av kommuneregionene. 

Frist for innspill fra kommuner/kommuneregioner settes til 3. oktober 2016.

1) Samferdselsutfordringer i kommunen/kommuneregionen
For at vi bedre skal kunne se de ulike transportmidlene i sammenheng, ønsker vi en beskrivelse av 
kommunen/kommuneregionens samferdselsutfordringer på fylkesvegnettet og for kollektivtrafikken i 
kommunen/kommuneregionen. Dette omfatter både drift av kollektivtilbudet og infrastruktur for alle 
trafikantgrupper (sykkel, gange, kollektiv og bil) på fylkesvegnettet. 

Beskrivelsen bør være på et overordnet nivå. Beskrivelsen kan gjerne være kortfattet/i stikkordsform.

2) Prioriterte infrastrukturtiltak i kommunen/kommuneregionene
Fylkeskommunen har begrenset med midler til nye infrastrukturtiltak, og det er flere større bindinger 
inn i perioden 2018-2021. Vi ber derfor om tilbakemeldinger på de prioriterte infrastrukturtiltak og
prosjekter i hver av kommunene/kommuneregionene. Vi ber om at infrastrukturtiltakene begrunnes 
og at den aktualiserte fylkesvegstrategien legges til grunn for innspill. 

Eksempler på infrastrukturtiltak er både forfallsinnhenting, utbedring av vegnett, rasteplasser, 
trafikksikkerhetstiltak for alle trafikanter, holdeplasser, fremkommelighetstiltak for gang, sykkel og 
kollektiv, gang- og sykkelveger, universell utforming, innfartsparkering, 

Vedlagt følger et skjema som vi ønsker at dere benytter når dere sender inn deres innspill til 
infrastrukturtiltak. 

Fylkeskommunen har ansvaret for hele Buskerud, og er opptatt av regional utvikling. Det vil derfor 
være en fordel om kommunene i kommuneregionene samarbeider om sine prioriteringer. 

Med vennlig hilsen

Gro Ryghseter Solberg Ine Gjellebæk

Samferdselssjef samferdselsrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
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Vedlegg
1 Aktualisert fylkesvegstrategi
2 Skjema for innspill

Adresseliste:
Drammen kommune Engene 1 3008 Drammen
Flesberg kommune Lampelandhagan 7 3623 Lampeland
Flå kommune Sentrumsvegen 24 3539 Flå
Gol kommune Gamlevegen 4 3550 Gol
Hemsedal kommune Hemsedalsvegen 2889 3560 Hemsedal
Hole kommune Viksveien 30 3530 Røyse
Hol kommune Ålmannsvegen 8 3576 Hol
Hurum kommune Nordre Sætrevei 1 3475 SÆTRE
Kongsberg kommune Postboks 115 3602 Kongsberg
Krødsherad kommune 3536 Noresund
Lier kommune Postboks 205 3401 Lier
Modum kommune Postboks 38 3371 Vikersund
Nedre Eiker kommune Postboks 399 3051 Mjøndalen
Nes kommune Rukkedalsvegen 46 3540 Nesbyen
Nore og Uvdal kommune Sentrum 16 3630 Rødberg
Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS
Rollag kommune 3626 Rollag
Røyken kommune Katrineåsveien 20 3440 Røyken
Sigdal kommune 3350 Prestfoss
Øvre Eiker kommune Postboks 76 3301 HOKKSUND
Regionrådet for Hallingdal Torpomoen 27 3579 TORPO
Rådet for Ringeriksregionen Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS
Kongsbergregionen Postboks 115 3602 KONGSBERG
Region Vestviken Røyken kommune, Katrineåsveien 20 3440 RØYKEN
Regionrådet for Midt-Buskerud Krødsherad kommune 3536 NORESUND
Rådet for Drammensregionen engene 1 3008 DRAMMEN
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 ARENDAL
Ungdommens fylkesting 
v/ungdomskontakt
Rådet for likestilling av 
funksjonshemmede
Eldrerådet i Buskerud
Ål kommune Torget 1 3570 Ål
Brakar as Bragernes torg 1 3017 DRAMMEN
Gerd Eva Volden Mølleveien 17 3490 KLOKKARSTU

A
Ståle Sørensen Eikelia 13 3039 DRAMMEN
Olav Skinnes 3535 Krøderen
Anne Sandum Åsliveien 10 3525 HALLINGBY



Side 4 av 4

Helene Bøsei Olsen Klokkerlia 24 3531 KROKKLEIVA
Shoaib Karim Naeem Kvernveien 15 A 3043 DRAMMEN
Terje Vegard Kopperud Skogerveien 17 3041 DRAMMEN
Hege Irene Fossum Rudvangveien 22 A 3530 RØYSE
Dag Fjeld Edvardsen Skogerveien 32 3041 Drammen
Eilev Bekjorden 3624 Lyngdal i 

Numedal
Torhild Helling Bergaplass Øvre-Ålsvegen 274 3570 Ål



Fra: Ine Gjellebæk [Ine.Gjellebek@bfk.no] 

Til: Statens vegvesen Region Sør [firmapost-sor@vegvesen.no]; Anne Sandum 

[anne.sandum@bfk.no]; Dag Fjeld Edvardsen [Dag.Fjeld.Edvardsen@bfk.no]; Eilev Bekjorden 

[eilev.bekjorden@bfk.no]; Gerd Eva Volden [gevolden@frisurf.no]; 

'havard@kongsbergregionen.no' [havard@kongsbergregionen.no]; Hege Irene Fossum 

[Hege.Fossum@bfk.no]; Helene Bøsei Olsen [Helene.Bosei.Olsen@bfk.no]; 

'hilde.elisabeth.fivesdal@ringerike.kommune.no' 

[hilde.elisabeth.fivesdal@ringerike.kommune.no]; 

'hilde.soraas.gronhovd@krodsherad.kommune.no' 

[hilde.soraas.gronhovd@krodsherad.kommune.no]; 'jan.erik.lindoe@regionvestviken.no' 

[jan.erik.lindoe@regionvestviken.no]; 'kommunepost@drmk.no' [kommunepost@drmk.no]; 

Krødsherad Kommune [krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no]; Olav Skinnes 

[Olav.Skinnes@bfk.no]; 'post@flesberg.kommune.no' [post@flesberg.kommune.no]; Nedre 

Eiker Kommune [post@nedre-eiker.kommune.no]; 'post@nore-og-uvdal.kommune.no' 

[post@nore-og-uvdal.kommune.no]; Øvre Eiker Kommune [post@ovre-eiker.kommune.no]; 

Sigdal Kommune [post@sigdal.kommune.no]; Flå Kommune [postmottak@flaa.kommune.no]; 

Gol Kommune [postmottak@gol.kommune.no]; Hemsedal Kommune 

[postmottak@hemsedal.kommune.no]; Hol Kommune [postmottak@hol.kommune.no]; Hole 

Kommune [postmottak@hole.kommune.no]; Hurum Kommune 

[postmottak@hurum.kommune.no]; Kongsberg Kommune 

[postmottak@kongsberg.kommune.no]; Lier Kommune [postmottak@lier.kommune.no]; Nes 

Kommune [postmottak@nes-bu.kommune.no]; postmottak 

[postmottak@ringerike.kommune.no]; Rollag Kommune [postmottak@rollag.kommune.no]; 

Røyken Kommune [postmottak@royken.kommune.no]; Ål Kommune 

[postmottak@aal.kommune.no]; 'regionraadet@hallingdal.no' [regionraadet@hallingdal.no]; 

Rina Kamilla Yamamoto [Rina.Kamilla.Yamamoto@bfk.no]; Rita Starup Andersen 

[rita.starup@bfk.no]; Rita Starup Andersen [rita.starup@bfk.no]; 

'servicetorg@modum.kommune.no' [servicetorg@modum.kommune.no]; Shoaib Karim Naeem 

[Shoaib.Karim.Naeem@bfk.no]; Ståle Sørensen [stale.sorensen@bfk.no]; 

steinar.valset@drammen.kommune.no [steinar.valset@drammen.kommune.no]; Terje Vegard 

Kopperud [Terje.Kopperud@bfk.no]; Torhild Helling Bergaplass [Torhild.Bergaplass@bfk.no] 

Kopi: Linda Engstrøm [Linda.Engstrom@ringerike.kommune.no]; 

'Bente.Stoa@royken.kommune.no' [Bente.Stoa@royken.kommune.no]; Erling Stein Aass 

[erling.aass@bfk.no]; Gro Ryghseter Solberg [Gro.Ryghseter.Solberg@bfk.no]; Gunnar 

Haugerud [Gunnar.Haugerud@bfk.no]; Kjerstin Spångberg [Kjerstin.Spangberg@bfk.no]; 

Ingvild Seljegard [Ingvild.Seljegard@bfk.no]; 'tine.svensen@vegvesen.no' 

[tine.svensen@vegvesen.no] 

Sendt: 24.06.2016 12:39:52 

Emne: Innspill fra kommuner og kommuneregioner på tiltak i handlingsprogram for fylkesveger 

og kollektivtransport 2018-2021 

Vedlegg: image001.jpg; Innspill fra kommuner og kommuneregioner til tiltak i 

handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021.pdf; Aktualisert 

fylkesvegstrategi.PDF; Skjema for innspill.pdf 

INNSPILL PÅ TILTAK TIL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT 2018-
2021 



Vedlagt følger invitasjon til å komme med innspill på tiltak til handlingsprogrammet for 
fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021. Vi vil tydeliggjøre at vi ber om innspill på 
infrastrukturtiltak for alle trafikantgrupper, både sykkel, gange, kollektivtransport og veg.  

Vi oppfordrer kommunene i kommuneregionene til å samarbeide om sine prioriteringer. Mer 
informasjon står i brevet, og vi ønsker at vedlagt skjema benyttes ved innsendelse av forslag til 
tiltak. I tillegg ber vi om en kort beskrivelse av de viktigste samferdselsutfordringene på 
fylkesvegnettet og for kollektivtrafikken i kommunene/kommuneregionene.  

Vedlagt ligger også aktualisert fylkesvegstrategi som ved vedtatt på hovedutvalgsmøte for 
samferdselssektoren 15.06.16. 

Minner om at fristen for å sende inn innspill er 3. oktober 2016.  

 
Med vennlig hilsen 
Ine Gjellebæk 
Samferdselsrådgiver 
 
…………………………………………………………  
direkte: 32 80 87 25 
mobil: 97 66 66 85  
web: www.bfk.no    
………………………………………………………… 
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N otat

Samferdselsavdelingen

V år dato 26 .02.2016
Vår referanse 2012/100 - 19
Vår saksbehandler Ine Gjellebæk, 32808699

Strateginotat som grunnlag for Handlingsprogram fylkesveger
2018 - 2021

Innledning
Nåværende handlingsprogram for fylkesveger er vedtatt for periode 2014 - 2017. Allerede nå
starter arbeide t med et nytt handlingsprogram for fylkesveger for perioden 2018 - 2021. Det legges
opp til vedtak høsten (november) 20 17.

Styringsdokument for handlingsprogrammet er gjeldende fylkesvegstrategi 2014 - 2023. Siden
fylkesvegstrategien ble utarbeidet, har det i midlertid kommet endringer i flere overordnede
føringer samt nye vedtak i Buskerud fylkeskommune. Dette gir behov fo r enkelte endringer i og
tilføyelser til gjeldende styringsdokument et .

Fylkesvegstrategi 2014 - 2023 - hovedtrekk
Fylkesvegstrategien definerer tre hovedmål og understreker at disse tre skal ha lik prioritet. De tre
hovedmålene går på framkommelighet, tra fikksikkerhet og miljø. Under hvert av hovedmålene er
det formulert flere delmål som igjen inneholder en vedtatt strategi . Delmålene definerer hva som
skal prioriteres for å nå de formulerte hovedmålene , og strategien beskriver hva som skal gjøres .

Da fylkesvegstrategi 2014 - 2023 ble vedtatt, ble forfallsinnhentingen på fylkesvegene gitt et
spesielt fokus, med mål om at mest mulig av etterslepet skulle bli tatt igjen i løpet av perioden.
Handlingsprogram for fylkesveger 2014 - 2017 bygger på denne prior iteringen.

Vedtatte mål og strategi er gjengitt i tabell - og stikkordsform i vedlegg 2 .

Nye rammer og premisser i perioden
Etter at fylkesvegstrategi 2014 - 2023 ble politisk vedtatt høsten 2012 har det kommet flere nye
føringer. Føringene er på både n asjonalt og regionalt nivå.

Gjengitt i stikkordsform er noen av de nye rammer og premisser som følger:

Nasjonal transportplan 2014 - 2023 (NTP) vedtatt i Stortinget 18.06.2013
o NTP 2014 - 2023 setter mål om at antallet drepte og hardt skadede skal halveres

innen 2024.
o Regjeringen har som mål at veksten i persontransport i storbyområdene skal tas

med sykkel, gange og kollektivtransport. Dette innebærer både en økning i
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kapasiteten, framkommeligheten, robustheten og trafikksikkerheten for de
overnevnte transportformene.

Retningslinjer for etatenes og Avinors arbeid med Nasjonal transportplan 2018 - 2029
(Samferdselsdepartementet 19. mai 2015)

o Retningslinje 2 (R2) ble oversendt mai 2015 . R2 bygger videre på NTP 2014 - 2023,
men understreker oppfølgingen av klimaforliket av 2012 . H ovedmålet for NTP
2018 - 2029 sier derfor at transportsystemet skal være sikker, fremme
verdiskapning og bidra til omstilling til et lavutslippssamfunn. Nullvekstmålet fra
NTP 2014 - 2 023 utvides til også å inkludere by områder.

Regional areal - og transportplan for Buskerud 2015 - 2030 (under utarbeiding, forventet
vedtak i Fylkestinget desember 2016)

o Planene gir strategiske føringer til videre utvikling av d et fylkeskommunale og
statlige vegnettet i fylket. Fokuset ligger på å utvikle et trafikksikkert og effektivt
transportsystem et som er tilpasset utfordringer både i pressområder og distrikter.
Målet er at all transportvekst i byer og tettsteder skal tas med sykkel, gange og
kol lektiv.

o Dette innebærer forfallsinnhenting på fylkesveg, t rygge, raske og godt utbyggede
s ykkel - og gangnett i tillegg til i nnfartsparkering, gjennomgående kollektivfelt og
knutepunktutvikling for et mer samordnet og styrket kollektivtilbud .

Andre tilgren sende planer
Areal - og transportplan Buskerudbyen 2013 - 2023 vedtatt i fylkestinget i Buskerud
07.02.2013)

o ATP Buskerudbyen legger opp til at t ransportsystemet skal knytte flerkjernede
byområder sammen, og til osloområdet og utlandet. Hovedfokuset ligger p å
forflyttingen av personer og gods. ATP Buskerudbyen legger opp til at et ef fektivt
og m iljøvennlig kollektivtransport system av høy kvalitet, med tilgjengelighet for
alle, skal være en grunnstamme slik at behovet for biltransport blir lavest mulig.

o For å lykkes med dette skal b usse n skal prioriteres i vegnettet og d et skal
etableres effektive kollektivknutepunkter med overgangsmuligheter, herunder
også innfartsparkering. Det legges også fokus på vinterdrift på sykkel - og
ganganlegg.

o Innenfor innevæ rende periode består Buskerudbysamarbeidet av kommunene
Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg , Buskerud fylkeskommune,
Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Fylkesmannen i Buskerud .
Buskerudbysamarbeidet inngikk i 2010 og 2014 avtale om s tatlige
belønningsmidler til kollektiv og sykkelfremmende tiltak, også kalt
Buskerudbypakke 1. I disse dager er B uskerudbypakke 2 under utvikling , den
innbefatter ikke Kongsberg kommune.

Vedtak i Buskerud fylkeskommune
I tilknytning til Buskerud fylkeskommunes Handlingsprogram 2016 - 2019, har det kommet enkelte
ve rbalpunkter i fylkestinget 9 desember 2015 som er relevant for arbeidet med ny
Handlingsprogram for fylkesveger 2018 - 2021. Disse lyder som følger:

o Punkt 13. Mål om i nnhenting av vedlikeholdsetterslepet på fylkesveger skal
revideres i handlingsprogram for fylkesveger 2018 - 2021 i tråd med budsjettet.

o Punkt 33. Fylkesveger som opprustes skal klassifiseres for minimum 10 tonn
akseltrykk. Det skal settes inn større in nsats for opprustning, særlig på de aller
dårligste veiene i distriktet.

o Punkt 35. Rammen til kollektivtransport økes med 6 millioner kroner.
Hovedutvalget for samferdsel vedtar den endelige fordelingen.
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o Punkt 36. Det skal utredes en sammenhengende gang - og sykkelvegplan for
Buskerud som er knyttet opp mot kollektivknutepunkter og holdeplasser i og
mellom byene og tettstedene. Herunder skal ekspressykkelfelt tilrettelagt for
elsykkel være inkludert på trafikkerte st rekninger.

o Punkt 37. Budsjettet til Fylkets trafikksikkerhetsutvalg økes med 2 millioner
kroner per år.

o Punkt 61. Det utredes mulighet for å intensivere bygging av flere gang - og
sykkelveger etter modellen fra Flesberg kommune hvor også lokalsamfunnet o g
frivilligheten deltar.

Forslag til aktualiserte mål

Som følge av reduksjonen på 48,5 mill. kr per år innenfor budsjettramma for neste
handlingsprogram (2018 - 2021), blir det ikke mulig å nå målet om å ta igjen
vedlikeholdsforfallet på vegnettet i l øpet av 16 år. Nytt mål for forfallsinnhenting en
fastlegges gjennom prosessen med handlingsprogram fylkesveger 2018 - 2021.

Med bakgrunn i verbalpunkt 33 fra Handlingsprogram 2016 - 2019 for Buskerud
fylkeskommune, blir setningen « Fylkesveger som opprustes sk al klassifiseres for minimum
10 tonn akseltrykk» foreslått lagt til i punktet om prioriteringer innen forfallsinnhenting.
Punktet i fylkesvegstrategien blir derfor lydende ; «Strekninger med høy trafikk der
forfallet er kommet langt prioriteres først. Det legges hovedvekt på enkle tiltak over
lengre strekninger som antas å ha en levetid på 10 - 15 år. I tillegg settes det av midler for å
redusere forfall på lavtrafikkerte veger der forfallet er særs stort . Fylkesveger som
opprustes skal klassifiseres for mini mum 10 tonn akseltrykk ».

Med bakgrunn i R2 og NTP 2014 - 2023 omtale om styrking av drift, vedlikehold og fornying
av infrastrukturen for å være bedre rustet mot ekstremvær, foreslås det at punktet om
oppgradering av drenssystemene ved forfallstiltak på fy lkesvegene endres. Punktet i
fylkesvegstrategien lyder som følger; «ved tiltak for å ta igjen forfallet på fylkesvegene
skal tilstand og dimensjoner på drenssystem vurderes oppgradert for å takle hyppigere og
mer intensiv nedbør» Punktet foreslås endret ti l «Ved forfallstiltak på fylkesvegene skal
infrastrukturen oppgraderes med tilstr ekkelig drenering, sikring, over bygning og
fundament slik at vegene er bedre rustet mot ekstremvær og klimatiske påkjenninger».

Med bakgrunn i R2 og NTP 2014 - 2023 omtale om styrking av drift, vedlikehold og fornying
av infrastrukturen for å være bedre rustet mot ekstremvær, foreslås det at
konsekvensene av st ormflo også legges til grunn. Punktet om driftsberedskap og hyppige
inspeksjoner etter klimaend ringers negative konsekvenser foreslås derfor endret til og
også omfatte stormflo.

Med bakgrunn i nullvekstmålet fra R2, om at all trafikkvekst i byområder skal tas med
sykkel, gange eller kollektiv, foreslås delmål F3 og F5 slått sammen. For å tydeliggj øre en
sterkere satsning på dette området, foreslås delmålsteksten å endres til « Utvikle
transportløsninger som bidrar til økt bruk av gange, sykkel og kollektivtransport».
Tidligere delmålstekster for F3 og F5 sørges ivaretatt av tilhørende strategipunkte r.

Med bakgrunn i verbalpunkt 36 fra Handlingsprogram 2016 - 2019 for Buskerud
fylkeskommune, foreslås det å legge til et strategipunkt under delmål F3 om oppfølging av
«Sykkelstrategi for Buskerud».
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For ytterligere å følge opp verbalpunkt 36 fra Hand lingsprogram 2016 - 2019 for Buskerud
fylkeskommune foreslås strategipunktene om at tilrettelegging for gående og syklende
prioriteres på skoleveg og dernest i byområder slått sammen og endret. Punktet foreslås
endret til «Tilrettelegging for gående og sykle nde prioriteres på skoleveger, dernest i og
mellom byområder og tettsteder med over 5 000 innbyggere med mål om et
sammenhengende gang - og sykkelvegnett mellom viktige målpunkt».

På bakgrunn av verbalpunkt 36 fra Handlingsprogram 2016 - 2019 for Buskerud
f ylkeskommune og Sykkelstrategi for Buskerud, foreslås det å legge til et strategipunkt
lydende «Sikre sykkelparkering med god kapasitet og høy standard ved alle
kollektivknutepunkt og sentrale holdeplasser for buss og tog» under delmål F3.

Som oppfølging av R2 og NTP 2014 - 2023 om å legge til rette for økt bruk av
kollektivtransport og redusere bilbruken foreslås det at følgende strategipunkt legges til
under delmål F3; «Styrke tilbud for innfartsparkering ved kollektivknutepunkt og sentrale
holdeplasser fo r buss og tog, slik at de som bor utenfor sykkel - eller gangavstand fra
stasjoner eller et tjenlig busstilbud skal kunne reise kollektivt inn til byområdene i Oslo,
Akershus og Buskerud».

For å understreke viktigheten av vinterdrift på gang - og sykkelveg ene og som en
oppfølging av verbalpunkt 36 fra Handlingsprogram 2016 - 2019 for Buskerud
fylkeskommune og Sykkelstrategi for Buskerud foreslås strategipunkt «Drift av kjøreveg
og tilstøtende trafikkarealer for gående og syklende inklusive bussholdeplasser sk al
samkjøres og ha lik prioritet» å endres til; «Drift av trafikkarealer for gående og syklende,
inklusive bussholdeplasser, skal ha lik prioritert som drift av kjøreveg for bil, med ekstra
fokus på vinterdrift».

Det foreslås at målet om å redusere antall drepte og hardt skadde med 1/3 innen 2023,
endres til mål om at antallet drepte og hardt skadde halveres innen 2023, slik det er
formulert av NTP 2014 - 2023 og i strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014 - 2023 . Og
Handlingsprogram for Buskerud fyl keskommune 2016 - 2019.

Det foreslås å sette inn et nytt punkt om gjennomføring og finansiering av gang - og
sykkelvegprosjekter etter Flesberg - modellen, under vedtatt strategi for gjennomføring og
finansiering, på bakgrunn av verbalpunkt 61 fra Handlingsprogram 2016 - 2019 for
Buskerud fylkeskommune . Punktet fore slås formulert til «Bygging av gang - og sykkelveger
etter modellen fra Flesberg kommune , hvor lokalsam funnet og frivilligheten deltar , kan
benyttes der det fattes kommunalt vedtak om gjennomføring og finansiering . I slike
tilfeller skal lov om offentlig an skaffelse r og vegnormaler fra Statens vegvesen følges ».

Det foreslås å sette inn et nytt punkt om støy som ivaretar boliger som ligger inntil
fylkesveger hvor det blir gjennomført tiltak. Punktet foreslås formulert til « Ved
gjennomføringen av støydempende tiltak i boliger langs fylkesveg skal støytiltakene
planlegges og gjennomføres slik at innendørs støynivå som hovedregel bringes ned til
under 35 dB(A) )».

Drammen, 02.06 .16 .
Ine Gjellebæk
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Vedlegg 1 : Forslag til aktualiserte mål for fylkesvegstrategi 2014 - 2023

HOVEDMÅL
FRAMKOMMELIGHET

VEDTATT STRATEGI

DELMÅL F1 og F2:

F1
Tilgjengeligheten for næringslivets
transporter skal økes.

F2
Vegkapitalen skal ivaretas, og forfallet
på fylkesvegene reduseres.

Investeringsmidler benyttes til å ta igjen forfallet på
fylkesvegene i løpet av -------- år.
Strekninger med høy trafikk der forfallet er kommet langt
prioriteres først. Det legges hovedvekt på enkle tiltak over
lengre strekninger som antas å ha en levetid på 10 - 15 år. I
tillegg settes det av midler for å redus ere forfall på
lavtrafikkerte veger der forfallet er særs stort. Fylkesveger som
opprustes skal klassifiseres for minimum 10 tonn akseltrykk der
det er behov .
Ved forfallstiltak på fylkesvegene skal infrastrukturen
oppgraderes med tilstre kkelig drenering, sikring, over bygning
og fundament slik at vegene er bedre rustet mot ekstremvær
og klimatiske påkjenninger.
Fylkesvegene driftes og vedlikeholdes slik at forfallet ikke øker.
Større prosjekter for bl.a. å ivareta næringslivets
transportbehov prioriteres med grunnlag i trafikkmengde og
vegstandard.
Framkommelighetsutfordringene på fylkesvegnettet i
byområdene, løses gjennom arbeidet i Buskerudbyen og
Ringerikspakka.
Driftsstandard og beredskap skal sikre tilfredsstillende og
forutsigbar framkommelighet til enhver tid.
Rasteplasser som er viktige for næringslivet inkl. turisme, rustes
opp og driftes tilfredsstillende.
Klimaendringers negative konsekvenser skal begrenses ved
driftsberedskap og hyppige inspeksjoner. Tiltak etter flom - ,
stormflo - og rasskader s kal raskt kunne iverksettes.

Delmål F3:

F3

Utvikle transportløsninger som bidrar
til økt bruk av gange, sykkel og
kollektivtransport.

F4

Tenke helhetlig om transport, der de
ulike transportformenes blir sett i
sammenheng , slik at tilgjengelige
ressurser blir bedre utnyttet og
overordnede målsettinger blir
ivaretatt .

Anbefalt strategi i «Kollektivtransportplan for Buskerud» følges
opp.
«Sykkelstrategien for Buskerud» skal følges opp.
I byområde r skal investeringstiltak primært bidra til fysisk
tilrettelegging for sykkel, gange og kollektivtrafikk, slik at den
samlede biltrafikken ikke øker .
Tilrettelegging for gående og syklende prioriteres på
skoleveger, dernest i og mellom byområder og tettsted er med
over 5 000 innbyggere, med mål om et sammenhengende gang -
og sykkelvegnett mellom viktige målpunkt.
Sikre sykkelparkering med god kapasitet og høy standard ved
alle kollektivknutepunkt og sentrale holdeplasser for buss og
tog.
Styrke tilbud for i nnfartsparkering ved kollektivknutepunkt og
sentrale holdeplasser for buss og tog , slik at de som bor utenfor
sykkel - eller gangavstand fra stasjoner eller et tjenlig busstilbud
skal kunne reise kollektivt inn til byområdene i Oslo, Akershus
og Buskerud .
Eksisterende gang - /sykkelveger og fortau utbedres etter
forutgående inspeksjoner.
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Delmål F4:

F4
Anlegg for syklister og fotgjengere skal
ha så god og trygg framkommelighet
som mulig for alle hele året.

Ved opprustning av vegnettet skal tilstøtende anlegg for myke
trafikanter inklusive bussholdeplasser oppgraderes med
universell utforming.
Kollektivknutepunkter og bussholdeplasser med stort
passasjergrunnlag prioriteres for opprustning til universell
utforming.
Drift av trafikkarealer for gående og syklend e , inklusive
bussholdeplasser , skal ha lik prioritet som drift av kjøreveg for
bil , m ed ekstra fokus på vinterdrift.

HOVEDMÅL
TRAFIKKSIKKERHET

VEDTATT STRATEGI

DELMÅL T1:

T1
Tiltak på fylkesvegnettet skal bidra til
at antall personer som blir drept eller
hardt skadet reduseres.

Spesifikke investeringstiltak rettes mot de alvorligste
ulykkestypene på fylkesvegnettet for å bidra til målsetting om å
halvere antall drepte og hardt skadde innen 2023 slik det er
formulert i strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014 - 2023 .
Strategi for vinterdrift velges med utgangspunkt i
trafikkmengde og med vekt på trafikksikkerhet.
Drift og vedlikehold organiseres og utføres med henblikk på økt
trafikksikkerhet.

HOVEDMÅL
MILJØ

VEDTATT STRATEGI

Delmål M1:

M1
Bidra til å oppfylle nasjonale mål
for klimagassutslipp, lokal
luftforurensning
og støy.

Følge opp målsettinger i Buskerudby - samarbeidet.
I byområder skal driften organiseres og utføres slik at det bidrar
til å oppfylle nasjonale mål for svevestøv.
Ved gjennomføringen av støydempende tiltak i boliger langs
fylkesveg skal støytiltakene planlegges og gjennomføres slik at
innendørs støynivå som hovedregel bringes ned til under 35
dB(A).

Delmål M2 og M3:

M2
Begrense inngrep i viktige
naturområder og ivareta viktige
økologiske funksjoner.

M3
Begrense inngrep i viktige
kulturminner,
kulturmiljø, kulturlandskap
og dyrket jord.

Ved ethvert inngrep skal viktige/vernede natur - og
kulturområder / - objekter kartlegges og tas hensyn til.
Driftskontrakter skal inneholde opplysninger om
viktige/vernede natur - og kulturområder/ - objekter, og drift - og
vedlikeholdsrutiner skal tilpasses dette.
Det skal fortsatt arbeides med reduksjon av saltbruk i
driftsavtalene.

Delmål M4:

M4
Bi dra til å utvikle trygge og trivelige
lokalsamfunn.

Utvikling av vegnettet skal ivareta et folkehelseperspektiv ved
at det legges til rette for fysisk aktivitet i lokalsamfunnet.
Drift og vedlikehold i tettsteder skal ta estetiske og
miljøvennlige hensyn.
Ved omkjøringer p.g.a. hendelser/stengte veger skal det tas
hensyn til berørte lokalsamfunn.
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VEDTATT STRATEGI FOR GJENNOMFØRING OG FINANSIERING

Buskerud fylkeskommune ser seg ikke i stand til alene å finansiere større, kostnadskrevende
investeringer på fylkesvegnettet i et 10 - årsperspektiv.
Hvis større kostnadskrevende investeringer skal kunne la seg realisere, må det økonomisk grunnlaget for
dette finne sin løsning enten ved økte statlige overføringer, spleiselag med andre aktører,
traf ikantbetaling eller en kombinasjon av dette.
Fylkeskommunen vil innta en restriktiv holdning til eventuelle ønsker om å forskuttere investeringer på
fylkesvegnettet.
Ulike mindre prosjekter på veg samordnes geografisk for å oppnå større ressurs - og kostnad seffektivitet.
Større prosjekter i samme geografiske område samordnes slik at mer effektive finansierings - og
gjennomføringsmetoder kan tas i bruk.
Prosjektfinansiering søkes etablert i større prosjekter slik at rasjonell gjennomføring kan sikres.
Tilstrek kelige midler til drift og vedlikehold må sikres slik at forfallet ikke øker.
Nye løsninger og kunnskap som følge av teknologisk utvikling og/eller forskning, søkes utnyttet.
Buskerud fylkeskommune skal gå i dialog med kommunene for å vurdere omklassifisering av veger, slik at
fylkesvegnettet oppfyller krav til regional funksjon.
Bygging av gang - og sykkelveger etter modellen fra Flesberg kommune , hvor lokalsamfunnet og
frivilligheten deltar , kan benyttes der det fattes kommunalt vedtak om gjennomføring og finansiering . I
slike tilfeller skal lov om offentlig anskaffelse r og vegnormaler fra Statens vegvesen følges

Det vises for øvrig til kap.11 «Effektvurdering av tiltak» hvor det er foretatt en effektvurdering av ulike
investering s - og drift & vedlikeholdstiltak, og også synliggjort de ulike tiltaks virkninger på de delmålene
som er formulert. I kap.11 framgår det også hvilke kriterier som legges til grunn for valg av strategi for
vinterdrift av fylkesvegnettet.

VEDTATT STRATEGI FOR FORVALTNING – UTTALELSE TIL KOMMUNALE PLANER

Statens vegvesen skal som fylkeskommunens fagorgan avgi uttalelser til kommunale planer på vegne av
fylkeskommunen som vegeier («sams vegadministrasjon»).
Fylkeskommunen har som mål å komme fram t il gode, omforente løsninger med kommunene i
plansaker.
Løsninger skal følge opp mål og strategi for fylkesvegene.
Gjennom medvirkning i planprosesser skal det sørges for at fylkesvegene blir ivaretatt med hensyn til
funksjon, framkommelighet, trafikksikke rhet og miljø.
Hensynet til framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø skal vurderes i forhold til fylkeskommunens
regionale utviklingsrolle, fylkeskommunens strategiske mål og kommunenes behov.
Dersom man likevel ikke kommer fram til omforent(e) løsning(e r), kan det fremmes innsigelse.
Når innsigelse fremmes, skal det i tillegg til begrunnelse for denne gis anvisning på hva som skal til for å
akseptere planen og trekke innsigelsen.
Innsigelse avgitt på vegne av fylkeskommunen skal være politisk klarert før den går til mekling hos
Fylkesmannen, med unntak av innsigelse begrunnet i vegtekniske krav.
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Vedlegg 2: Mål fra fylkesvegstrategi 2014 - 2023

H OVEDMÅL
FRAM KOMMELI GHET

VEDTATT STRATEGI

DELMÅL F1 og F2:

F1
Tilgjengeligheten for næringslivets
transporter skal økes.

F2
Vegkapitalen skal ivaretas, og forfallet
på fylkesvegene reduseres.

Investeringsmidler benyttes til å ta igjen forfallet på
fylkesvegene i løpet av 16 år.
Strekninger med høy trafikk der forfallet er kommet langt,
prioriteres først. Det legges hovedvekt på enkle tiltak over
lengre strekninger som antas å ha en levetid på 10 – 15 år. I
tillegg settes det av midler for å redusere forfall på
lavtrafikkerte veger der forfallet er særs stort.
Ved tiltak for å ta igjen fo rfallet på fylkesvegene skal tilstand og
dimensjoner på drenssystem vurderes oppgradert for å takle
hyppigere og mer intensiv nedbør.
Fylkesvegene driftes og vedlikeholdes slik at forfallet ikke øker.
Større prosjekter for bl.a. å ivareta næringslivets
tra nsportbehov prioriteres med grunnlag i trafikkmengde og
vegstandard.
Framkommelighetsutfordringene på fylkesvegnettet i
byområdene, løses gjennom arbeidet i Buskerudbyen og
Ringerikspakka.
Driftsstandard og beredskap skal sikre tilfredsstillende og
forutsi gbar framkommelighet til enhver tid.
Rasteplasser som er viktige for næringslivet inkl. turisme, rustes
opp og driftes tilfredsstillende.
Klimaendringers negative konsekvenser skal begrenses ved
driftsberedskap og hyppige inspeksjoner. Tiltak etter flom - o g
rasskader skal raskt kunne iverksettes.

Delmål F3:

F3
Framkommelighet for gående og
syklende skal økes, og med spesiell
fokus på skoleveger.

Kostnadseffektive og lokalt viktige tiltak som gjør at
skolevegene oppleves trygge prioriteres i alle kommuner.
Tilrettelegging for gående og syklende ut over skoleveger
prioriteres spesielt i byområder.
Eksisterende gang - /sykkelveger og fortau utbedres etter
forutgående inspeksjoner.

OVERORDNET MÅL FOR FYLKESVEGER

Fylkesvegnettet skal bidra til et effektivt , sikkert og miljøvennlig samferdselstilbud.

HOVEDMÅL FRAMKOMMELIGHET

Effektiv trafikkavvikling for alle
trafikantgrupper

HOVEDMÅL TRAFIKKSIKKERHET

Nullvisjonen for trafikksikkerhet
legges til grunn. Antall drepte og

hardt skadde skal reduseres.

HOVEDMÅL MILJØ

Ivareta miljøhensyn ved investering,
drift og vedlikehold og forvaltning av

fylkesvgene.
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Delmål F4:

F4
Anlegg for syklister og fotgjengere skal
ha så god og trygg framkommelighet
som mulig for alle hele året.

Ved opprustning av vegnettet skal tilstøtende anlegg for myke
trafikanter inklusive bussholdeplasser oppgraderes med
universell utforming.
Kollektivknutepunkter og bussholdeplasser med stort
p assasjergrunnlag prioriteres for opprustning til universell
utforming.
Drift av kjøreveg og tilstøtende trafikkarealer for gående og
syklende inklusive bussholdeplasser skal samkjøres og ha lik
prioritet.

Delmål F5:

F5
I Buskerudby - og Ringeriksområdet
skal det spesielt legges fysisk til rette
for økt bruk av kollektivtrafikk og
sykkel, slik at den samlede biltrafikken
ikke øker.

Anbefalt strategi i «Kollektivtransportplan for Buskerud» følges
opp.
I byområdene Buskerudbyen og Hønefoss skal investerings tiltak
primært bidra til fysisk tilrettelegging for økt bruk av
kollektivtrafikk og sykkel.

HOVEDMÅL
TRAFIKKSIKKERHET

VEDTATT STRATEGI

DELMÅL T1:

T1
Tiltak på fylkesvegnettet skal bidra til
at antall personer som blir drept eller
hardt skadet reduseres.

Spesifikke investeringstiltak rettes mot de alvorligste
ulykkestypene på fylkesvegnettet for å bidra til målsetting om å
redusere antall drepte og hardt skadde med 1/3 innen 2023 slik
det er formulert av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg.
Strategi for vinterdrift velges med utgangspunkt i
trafikkmengde og med vekt på trafikksikkerhet.
Drift og vedlikehold organiseres og utføres med henblikk på økt
trafikksikkerhet.

HOVEDMÅL
MILJØ

VEDTATT STRATEGI

Delmål M1:

M1
Bidra til å oppfylle nasjonale mål
for klimagassutslipp, lokal
luftforurensning
og støy.

Følge opp målsettinger i Buskerudby - samarbeidet.
I byområder skal driften organiseres og utføres slik at det bidrar
til å oppfylle nasjonale mål for svevestøv.
Gjennomføre tiltak som bringer alle boliger langs fylkesvegene
ned på et innendørs støynivå på maks 42 dB(A).

Delmål M2 og M3:

M2
Begrense inngrep i viktige
naturområder og ivareta viktige
økologiske funksjoner.

M3
Begrense inngrep i viktige
kulturminner,
kulturmiljø, kulturl andskap

Ved ethvert inngrep skal viktige/vernede natur - og
kulturområder / - objekter kartlegges og tas hensyn til.
Driftskontrakter skal inneholde opplysninger om
viktige/vernede natur - og kulturområder/ - objekter, og drift - og
vedlikeholdsrutiner skal tilpasses dette.
Det skal fortsatt arbeides med reduksjon av saltbruk i
driftsavtalene.
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og dyrket jord.

Delmål M4:

M4
Bidra til å utvikle trygge og trivelige
lokalsamfunn.

Utvikling av vegnettet skal ivareta et folkehelseperspektiv ved
at det legges til rette for fysisk aktivitet i lokalsamfunnet.
Drift og vedlikehold i tettsteder skal ta estetiske og
miljøvennlige hensyn.
Ved omkjøringer p.g.a. hendelser/stengte veger skal det tas
hensyn til berørte lokalsamfunn.

VEDTATT STRATEGI FOR GJENNOMFØRING OG FINANSIERING

Buskerud fylkeskommune ser seg ikke i stand til alene å finansiere større, kostnadskrevende
investeringer på fylkesvegnettet i et 10 - årsperspektiv.
Hvis større kostnadskrevende investeringer skal kunne la seg realisere, må de t økonomisk grunnlaget for
dette finne sin løsning enten ved økte statlige overføringer, spleiselag med andre aktører,
trafikantbetaling eller en kombinasjon av dette.
Fylkeskommunen vil innta en restriktiv holdning til eventuelle ønsker om å forskuttere i nvesteringer på
fylkesvegnettet.
Ulike mindre prosjekter på veg samordnes geografisk for å oppnå større ressurs - og kostnadseffektivitet.
Større prosjekter i samme geografiske område samordnes slik at mer effektive finansierings - og
gjennomføringsmetoder k an tas i bruk.
Prosjektfinansiering søkes etablert i større prosjekter slik at rasjonell gjennomføring kan sikres.
Tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold må sikres slik at forfallet ikke øker.
Nye løsninger og kunnskap som følge av teknologisk utvi kling og/eller forskning, søkes utnyttet.
Buskerud fylkeskommune skal gå i dialog med kommunene for å vurdere omklassifisering av veger, slik at
fylkesvegnettet oppfyller krav til regional funksjon.

Det vises for øvrig til kap.11 «Effektvurdering av tiltak» hvor det er foretatt en effektvurdering av ulike
investerings - og drift & vedlikeholdstiltak, og også synliggjort de ulike tiltaks virkninger på de delmålene
som er formulert. I kap.11 framgår det også hvilke kriterier som legges til grunn for valg av strategi for
vinterdrift av fylkesvegnettet.

VEDTATT STRATEGI FOR FORVALTNING – UTTALELSE TIL KOMMUNALE PLANER

Statens vegvesen skal som fylkeskommunens fagorgan avgi uttalelser til kommunale planer på vegne av
fylkeskommunen som vegeier («sams vegadministrasjon»).
Fylkeskommunen har som mål å komme fram til gode, omforente løsninger med kommunene i
plansaker.
Løsninger skal følge opp mål og strategi for fylkesvegene.
Gjennom medvirkning i planprosesser skal det sørges for at fylkesvegene blir iv aretatt med hensyn til
funksjon, framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø.
Hensynet til framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø skal vurderes i forhold til fylkeskommunens
regionale utviklingsrolle, fylkeskommunens strategiske mål og kommunenes behov.
Dersom man likevel ikke kommer fram til omforent(e) løsning(er), kan det fremmes innsigelse.
Når innsigelse fremmes, skal det i tillegg til begrunnelse for denne gis anvisning på hva som skal til for å
akseptere planen og trekke innsigelsen.
Innsigelse av gitt på vegne av fylkeskommunen skal være politisk klarert før den går til mekling hos
Fylkesmannen, med unntak av innsigelse begrunnet i vegtekniske krav.



SAKSFRAMLEGG 
 
  
Kommunestyret 
 
 
 

 
Arkivsaksnr.: 16/2147-3   Arkiv: 140 &13  

 

Nasjonal transportplan 2018-2029  

 
Forslag til vedtak: 
 
::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  
 
Ringerike kommune er godt fornøyd med Nasjonal transportplan-prosessen, og støtter konseptet 
med bundne prosjekt. Ringerike kommune er tilfreds med og slutter seg i stor grad til etatenes 
prioriteringer.  
De økonomiske rammene for planen må innrettes slik at alle bundne prosjekt gis tilstrekkelig statlig 
bevilgning i første 4-års periode.  
 
Ringerike kommune forutsetter at fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen gjennomføres med 
byggestart i 2019 og ferdigstillelse i 2024. Effektiv planframdrift er derfor avgjørende. 

 
Ringerike kommune forutsetter at E16 Bjørum – Skaret og Olum – Eggemoen ferdigstilles i første del 
av planperioden. 
 
Ringerike kommune legger til grunn at Eggemoen – Nymoen planlegges slik at byggingen av ny E16 
kan skje kontinuerlig og sammenkobles med hovedvei øst-vest 
 
Ringerike kommune ber om arbeidet med en bypakke for Hønefoss forseres.  
 
Bymiljøavtalene utvides til flere byer, spesielt byområder med stort vekstpotensialet, og bør 
omfatte alle byregioner der miljø og kapasitetsutfordringer gjør det formålstjenlig. 
 
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.  
 
 

 
 



 
::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  
... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  
 
 
Bakgrunn: 
Transportetatenes forslag til Nasjonal Transportplan 2018-2029 ble fremlagt 29.02.16, 
plandokumentet er nå sendt på høring til fylkeskommunene, de fire største byene og andre som 
ønsker det. Fristen er satt til 01.07.16. Buskerud og Oppland fylkeskommune ønsker å høre 
kommunene før de tar stilling til NTP-forslaget i fylkestingene i juni. Innspill må gis innen 1. mai. 
Etter samråd med ordførerne i Ringeriksregionen har de tre rådmennene utarbeidet likelydende 
saksframlegg og forslag til uttalelse. 
Nasjonal Transportplan revideres hvert fjerde år og dette er femte gang planen fremmes. 
Regjeringen planlegger å legge frem stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan våren 2017. 
 
Ringeriksregionens felles samferdselsprioriteringer 
De tre kommunene i Ringeriksregionen har i flere år samarbeidet tett om de viktigste 
samferdselsprioriteringene for vår region. Denne enigheten har gitt resultater i form av bedre 
gjennomslag i nasjonal sammenheng. Våre felles prioriteringer er definert i målene for prosjektet 
Vei og bane 2018: 
  

1. Sikre at Ringeriksregionen og dens alliansepartnere står samlet om felles mål og offensiv 

innsats for å realisere regionens kommunikasjonsutfordringer som grunnlag for vekst, 

utvikling og verdiskaping 

2. Bidra til en raskest mulig realisering av Ringeriksregionens mest sentrale 

samferdselsprosjekter: 

a. Firefelts E16 fra Sandvika til Hønefoss 

b. Ringeriksbanen Sandvika – Hønefoss 

c. E16 Olum – Eggemoen og Eggemoen – Nymoen  

d. Ringerikspakka 

Vurdering: 
 
Viktige prosjekter for Ringeriksregionen i NTP: 
 Aldri tidligere har vei og bane i vår region vært så høyt prioritert på den nasjonale dagsorden før. 
Dette er vi svært tilfredse med. Men det er fortsatt lang vei å gå før alle prosjektene er realisert.  
 
Ringerike kommune er godt fornøyd med hovedgrepene i forslaget til Nasjonal Transportplan, og 
støtter konseptet med bundne prosjekt. Ringerike kommune er tilfreds med og slutter seg i 
hovedsak til etatenes prioriteringer. 
 
Grunnlagsdokumentet presenterer fire ulike rammenivå: Lav, basis, middels og høy. For 
Våre prosjekter er det liten forskjell mellom middels og høyt rammenivå. 
Rammenivået er forøvrig på henholdsvis 47,8 milliarder, 59,7 milliarder, 71,7 milliarder og 77,7 
milliarder. De årlige tallene er som et gjennomsnitt av planperioden 2018-2029. 
 
Transportetatene har tatt utgangspunkt i at budsjettet for 2017 blir slik at NTP-rammen for 
perioden 2014-2017 blir oppfylt. Videre er det lagt til grunn at alle store prosjekter som ligger med 
oppstart i perioden 2014-2017 i gjeldende NTP er bundet. I tillegg har departementet definert 



utbygging av indre InterCity, Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss som bundne prosjekter. Dvs. 
at alle våre prosjekter er bundne prosjekter.  
 
For prosjektene i Ringeriksregionen er det små forskjeller om det blir middels eller høy ramme. 
Forskjellene mellom middels og lavere rammer er radikal, og må unngås. Lavere rammer 
enn middels vil gjøre at Ringeriksbanen ikke får oppstart og ferdigstilling som planlagt, og 
denne lave ramma vil skape mange andre negative konsekvenser for Bergensbanen og spesielt 
Ringeriksbanen. Med de oppgavene Norge nå står ovenfor innenfor samferdselsområdet må 
rammene for planene minst legge til grunn høyeste nivå. 
 
Ringerike kommune mener at en må legge vekt på bredere samfunnsøkonomiske analyser, 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.  
 
Ringerike kommune forventer at fellesprosjektet Ringeriksbane/E16 blir behandla som et av dem 
aller viktigste prosjekta i transportplanen, og at tidsperspektivet blir oppfylt i gjennomføringen. 
Prosjektet vil ha stor nytte for regionen, hovedstadsområdet og forbindelsen mellom Østland og 
Vestland.  
I en utredning/analyse gjort av Handelshøyskolen BI stipuleres merverdi til nær 5 milliarder årlig. 
Dette er med bakgrunn i store forskjeller mellom arbeidsmarkedet i Oslo og i Ringeriksregionen, 
noe en legger til grunn vil utjamne seg etter 10 år ved å bygge ut infrastrukturen. Dette er effekter 
som dagens samfunnsøkonomiske analyser ignorerer når nytten skal tallfestes. 
 
Ringeriksbanen og E16 Skaret- Hønefoss 
Ringeriksbanen ligger inne som et bundet prosjekt i grunnlagsdokumentet, men det krever 
middels eller høy ramme for å få byggestart – som lovet – i 2019, med ferdigstillelse i 2024. 
Rammen i middels og høy ramme er 20.100 mill. kr. for jernbanen og 8.600 mill. kr. for veien. 
 
Ringeriksbanen vil forkorte reisetiden mellom Oslo og Bergen med én time, og knytte øst- vest 
tettere sammen, prosjektet er derfor av nasjonal betydning. Bygging av Ringeriksbanen vil sammen 
med utbygging Voss – Bergen og en del mindre tiltak mellom Hønefoss og Voss, bidra til en total 
reisetid mellom Oslo og Bergen ned mot 4 timer. 
 Tilsvarende er E16 mellom Sandvika og Hønefoss et nasjonalt viktig prosjekt. Strekningen er sentral 
som del av forbindelsen mellom øst og vest i Norge. For å sikre gjennomføring og ferdigstillelse i 
2024, er det enighet om at planleggingen av disse prosjektene skal gjennomføres som statlig plan.  
Endelig valg av trasé for hele strekningen må gjøres snarest for at det ikke skal få konsekvenser for 
fremdriften i prosjektet. 
 
I basis ramme er det lagt til grunn statlige midler til anleggsstart på prosjektet E16 Skaret-Hønefoss. 
Fra middels ramme legges det til grunn fullføring av prosjektet i planperioden. I lav ramme er det 
ikke midler til prosjektet. Bygging av ny E16 mellom Skaret og Hønefoss forutsettes gjennomført 
som et fellesprosjekt med Ringeriksbanen.  

 
E16 Olum- Eggemoen: 
Reguleringsplanen for E16 Olum- Eggemoen er vedtatt. Det er fattet vedtak om bompenger lokalt, 
men vedtakene er ikke likelydende i fylkeskommunene og kommunene. Saken ligger til avgjørelse i 
Vegdirektorat/departement. Fremdriftsplanen legger nå opptil byggestart i 2017 med ferdigstillelse 
i 2020. Det er avgjørende viktig at det tas en avgjørelse om hvordan bompengevedtaket skal 
håndteres, slik at prosjektet kan sendes til KS2, og bompengeproposisjonen endelig behandles i 
Stortinget i løpet av 2016.   
 



Siden prosjektet er et bundet prosjekt forventer vi nå gjennomføring.  
Dersom det er nødvendig, bør bomselskapet kunne medvirke til tidlig oppstart gjennom 
forskuttering. 
 
Nymoen-Eggemoen: 
Prosjektet er ikke omtalt i NTP.  
Siling av alternativer pågår. Planprogram utarbeides og vedtas våren 2016. Oppstart 
kommunedelplan høsten 2016. Viktig at planleggingen fortsetter slik at en kan fortsette 
utbyggingen uten stopp når Olum- Eggemoen står klar. Slik at en kan få til sammenhengende 
utbygging Olum-Eggemoen- Nymoen.  
 
Bjørum – Skaret 
Reguleringsplan for E16 Bjørum-Skaret ble vedtatt i 2013. Det er fattet lokale vedtak om 
bompengefinansiering. KS2 er gjennomført og det forventes at bompengeproposisjonen vedtas i 
Stortinget våren 2016. Det legges opptil byggestart i første del av planperioden. 
 
Ringerikspakka: 
Ringerikspakka som omhandler vegsystem i og rundt Hønefoss er ikke omtalt i NTP-forslaget. Det er 
vedtatt en KVU for Hønefoss. Den har vært til KS1. Vi venter nå på en beslutning i regjeringen på 
veien videre.  
Effektive og attraktive byregioner har stor betydning for økonomisk vekst og næringsutvikling. 
Jernbanen har en viktig funksjon i de største byområdene ved at større arealer kan kobles sammen 
til effektive bo og arbeidsmarkeder 
I grunnlagsdokumentet under byområder er det skissert at Nullvekstmålet for personbiltrafikk 
gjelder for de ni byområdene som er aktuelle for bymiljøavtaler. Ringerike kommune er enige med 
Transportetatene at målet bør utvides til å omfatte alle byregioner der miljø og 
kapasitetsutfordringer gjør det formålstjenlig å håndtere persontransportveksten med 
kollektivtransport, gåing og sykling. Nullvekstmålet bør som et minimum legges til grunn i alle byer 
der det er aktuelt med bypakker, vi mener derfor at Ringerike er aktuell for dette. Ringeriksregionen 
forventer og ønsker en sterk vekst de neste årene og rigger seg for denne veksten. 
 
Vedlegg 
 

 NTP- 2018-2029 Grunnlagsdokument 

 NTP- Vedlegg Fremdriftsplan Intercity 

 Høringsbrev fra BFK 

 
 Ringerike kommune, 07.04.2016 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
Regionkoordinator: Hilde Elisabeth Fivelsdal  
Saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 
 
... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/2147-4  Arkiv: 140 &13  

 

Sak: 64/16 

 

Nasjonal transportplan 2018-2029  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 
Ringerike kommune er godt fornøyd med Nasjonal transportplan-prosessen, og støtter 

konseptet med bundne prosjekt. Ringerike kommune er tilfreds med og slutter seg i stor grad 

til etatenes prioriteringer.  

De økonomiske rammene for planen må innrettes slik at alle bundne prosjekt gis tilstrekkelig 

statlig bevilgning i første 4-års periode.  

 

Ringerike kommune forutsetter at fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen gjennomføres med 

byggestart i 2019 og ferdigstillelse i 2024. Effektiv planframdrift er derfor avgjørende. 

 

Ringerike kommune forutsetter at E16 Bjørum – Skaret og Olum – Eggemoen ferdigstilles i 

første del av planperioden. 

 

Ringerike kommune legger til grunn at Eggemoen – Nymoen planlegges slik at byggingen av 

ny E16 kan skje kontinuerlig og sammenkobles med hovedvei øst-vest 

 

Ringerike kommune ber om arbeidet med en bypakke for Hønefoss forseres.  

 

Bymiljøavtalene utvides til flere byer, spesielt byområder med stort vekstpotensialet, og bør 

omfatte alle byregioner der miljø og kapasitetsutfordringer gjør det formålstjenlig. 

 

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.  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Kommunestyret 28.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Knut Arild Melbøe (MDG) leverte stemmeforklaring som vedlegges protokollen. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 



Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (MDG). 



 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

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 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/3020-10  Arkiv: U64 &01  

 

Sak: 143/17 

 

Saksprotokoll - Fornyelse av avtale mellom Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv 

og kommunene  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Ringerike kommunestyre godkjenner vedlagte samarbeidsavtale med Gjøvikregionen Hadeland og 

Ringerike Reiseliv. 

 

Kommunens årlige bidrag til selskapet på kr 582 860 innarbeides i budsjett- og økonomiplan 2018-

2021. 

 
 

Behandling i Formannskapet 21.11.2017: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyre 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 14/3020-9   Arkiv: U64 &01  

 

 

Fornyelse av avtale mellom Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv og Ringerike kommunene  

 

Forslag til vedtak: 
 

Ringerike kommunestyre godkjenner vedlagte samarbeidsavtale med Gjøvikregionen Hadeland og 

Ringerike Reiseliv. 
 

Kommunens årlige bidrag til selskapet på kr 582 860 innarbeides i budsjett- og økonomiplan 2018-

2021. 

 
 

  

 

Bakgrunn 

 

I forbindelse med nedlegging av Ringerike Reiseliv så ble reiselivsarbeidet vedtatt etter grundige 
vurderinger og en ekstern analyse å slå seg sammen med destinasjonsselskapet i Gjøvikregionen. Det 

nye destinasjonsselskapet Gjøvikregionen Hadeland og Ringerike Reiseliv ble opprettet og avtalen 

vedtatt i desember 2014 –for en 3 års periode. 

 
Det vedlegges en evaluering av arbeidet som er gjennomført av destinasjonsselskapet på vegne av 

Ringeriksregionen og Hadeland.  

 
Se vedlagte evalueringsrapport.  

 

Kontraktsperioden går ut i 2017 og ny kontrakt må undertegnes. Kommunene utfordres til å ta stilling 

til i hvilken grad reiseliv skal utvikles og styres i et tett samarbeid mellom det offentlige og 
reiselivsnæringen på̊ regionalt nivå̊. For å styrke kommunenes interesser og sikre bedre styring i 

forhold til gitt mandat/bestilling til destinasjonsselskapet så har Rådet for Ringeriksregionen satt inn 

regionskoordinator for Ringeriksregionen i styret sammen med varaordfører i Jevnaker.  
 

Det skal utvikles en tydeligere bestilling til destinasjonsselskapet, tettere oppfølging og dialog 

gjennom våre to nye styremedlemmer. Det skal også gjøres et grundig stykke arbeid ila høsten der det 
skal legges en ny strategi for selskapet og dets arbeid fremover samt en navne endrings prosess.  

 

Det er viktig at alle kommunene i regionen står samlet i resielivssamarbeidet da vi oppfattes som en 

samlet destinasjon i markedet og har diverse kvaliteter som vi fremover bør forene og markedsføre 
under en felles regional merkevare. På bakgrunn av dette så foreslåes det at alle kommunene i 

regionen viderefører avtalen og jobber systematisk med reiselivsutviklingen i regionen fremover med 

det eksisterende verktøyet vi har da vi pr dags dato ikke har noe tilsvarende godt alternativ.  



- 

 

Det skal også påpekes at dersom vi trekker oss ut av destinasjonsselskapet så får det konsekvenser for 

en del reiselivsrelaterte bedrifter i regionen som er avhengig av synlighet i alle kanaler under Visit og 

Innovasjon Norge. En annen konsekvens er at vi som region vil miste retten til å søke på 
reiselivsrelaterte midler dersom vi velger en annen organisasjonsform for reiselivsarbeidet enn hva de 

statlige myndighetene har lagt til grunn i nasjonal reiselivsstrategi.  

 
 

Beskrivelse av saken og forholdet til overordnede planer 

 
Nasjonal reiselivsstrategi – grunnlag for framtidig organisering  

Regjeringens reiselivsstrategi «Destinasjon Norge» ble utarbeidet av Nærings- og 

handelsdepartementet (NHD) i 2012 og presentert for fylkeskommunene i 2013. Målet er å øke 

verdiskapingen og produktiviteten. Det er beregnet at det er mulig å frigjøre inntil 165 mill. ved 
restrukturering av reiselivsarbeidet. Disse midlene ønskes frigjort ved å bruke mindre på 

administrasjon og få overført disse midlene til operativt arbeid.  Modellen innebærer at man 

organiserer reiselivet i 6 regionale selskaper med tilhørende destinasjonsselskap.  
 

I forbindelse med nasjonal reiselivsstrategi er det uttalt et ønske om en strukturendring i norsk reiseliv. 

Målet er å å redusere antall destinasjonsselskaper og få etablert et landsdelsselskap i de deler av landet 
hvor dette ikke eksisterer. Denne prosessen startet man tidlig å forberede seg på regionalt og man har 

nå gjennomført en vellykket fusjonsprosess mellom selskapene Gjøvikregionen Turistkontor og 

Hadeland Ringerike Reiseliv. Destinasjonsselskapet er i dag lokalisert til Gjøvik. I denne prosessen 

har det nye selskapet Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv også vært med på å stifte det nye 
landsdelsselskapet VisitOsloregionen SA og er i dag 1 av 7 eiere.  

 

Gjøvikregionen Hadeland og Ringerike Reiseliv - formål 
Det nye destinasjonsselskapet ble dannet i 2014 og registrert formelt under navnet Gjøvikregionen 

Hadeland Ringerike Reiseliv (GHRR). Kommunene har i flere år hatt et godt samarbeid med 

destinasjonsselskapet.  

 
Av praktiske grunner vil man arbeide for et kortere navn til daglig bruk, men som også underbygger 

regionens merkevare. 

 
Selskapet skal gjøre Gjøvikregionen, Hadeland og Ringerike enda mer synlig gjennom markedsføring 

og branding. Initiere og inspirere til produktutvikling innenfor felles strategi og iverksette 

utviklingsprosjekt som skaper økt trafikk gjennom produktutvikling og innovasjon. Gjøvikregionen 
Hadeland Ringerike Reiseliv SA skal være ansvarlig for å involvere og engasjere medlemmene 

gjennom de strukturer som organisasjonen omfatter, herunder markedsråd og ulike arbeidsgrupper.  

 

Selskapet skal arbeide for å styrke medlemsbedriftenes lønnsomhet og konkurranseevne gjennom 
målrettet informasjon og markedsføring av destinasjonen i inn- og utland. 

 

Destinasjonsselskapet skal være reiselivsnæringens felles redskap, policyorgan, produktkoordinator og 
spydspiss i markedsføringen av destinasjonen. Selskapet skal gjennom målrettet og samlet innsats 

styrke regionens konkurransekraft og markedsposisjon ved å øke hele destinasjonens attraktivitet.  

 
Destinasjonsselskapet skal være reiselivsnæringens kontaktpunkt opp mot kommuner, 

fylkeskommune, Innovasjon Norge og fylkesmannen i reiseliv. sspørsmål  

  

Selskapet skal være reiselivsfaglig rådgivende slik at verdiene til gjestene, hytteeierne, virksomhetene 
og kommunen økes. GHRR skal utføre sin virksomhet slik at det blir attraktivt for reiselivs, kultur, 

handel og opplevelses virksomheter i Gjøvikregionen, Hadeland og Ringerike samt nærliggende 

områder å melde seg inn.  
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Destinasjonsselskapet har større prosjekter knyttet både til nasjonal og internasjonal markedsføring av 

regionen med mål for øye å trekke flere besøkende til regionen. 

 

Destinasjonsselskapets arbeidsoppgaver  
1) Markedsføring og branding – Gjøre regionen enda mer synlig. 

- Forbrukerrettet profilering, nasjonalt og internasjonalt (Destinasjonsmarkedsføring) 

- Produksjon og distribusjon av ulike salgsutløsende brosjyrer og annet profileringsmateriell 
(Profilbrosjyre, kart, plakater, infotavler mm).  

- Utvikling og drift av internettportalen www.visithr.no samt innholdsleverandør til 

www.visitnorway.com og andre nasjonale og internasjonale internettportaler  
- Produksjon og koordinering av felles annonser for reiselivsnæringen  

- Mediepåvirkning og PR tiltak.  

- Være talerøret utad i reiselivsspørsmål.  

- Koordinere og delta på evt. messer i profilering og markedsføring av kommunen og regionen  
- Tilrettelegge visningsturer, og besøk av høy kvalitet for journalister og TV team, 

turoperatører, transportselskaper etc.  

 
2)  Prosjekter, produktutvikling og innovasjon. 

- Destinasjonsselskapet skal initiere og inspirere til produktutvikling innenfor temaene; 

aktiviteter, arrangement, kultur, opplevelser og lokal mat som i en felles strategi og iverksette 
utviklingsprosjekt som skaper økt trafikk. Regionale og kommunale prosjekter knytter til 

utvikling innenfor disse områdene bør skje i så tett samarbeide som mulig med 

destinasjonsselskapet for å utnytte felles ressurser best mulig samt for å sikre at ulike 

prosjekter kan bli videreført.  
 

Destinasjonsselskapet har vært bidragsyter til prosjekter på Hadeland som blant annet NRK 

Sommertog, bestillingsbuss til Granavollen, sommeråpen Turistinformasjon på Granavollen 
inkludert forprosjektet” Hvem besøker Granavollen” og sommeråpen Turistinformasjon på 

Hadeland Glassverk.  

 

Organisasjonsform  

Selskapet er organisert som et Samvirkeforetak (anbefalt modell av Nærings- og 

Fiskeridepartementet). For å sikre god kommunikasjon og innsikt i organisasjonen ble det etter ønske 

fra Reiselivsnæringen valgt inn kommunale representanter i styret i selskapet på årsmøtet i mai 2017.  
 

Økonomiske forhold 

Finansiering 
Det har vært en noe ulik finansiering i de tre regionene som er med i reiselivssamarbeidet:  

 I Gjøvikregionen betales alt direkte fra kommunene.  

 I Hadelandsregionen var det lagt opp til en blanding av midler fra kommunene og 

partnerskapsmidler.  

Kommunens bidrag 2017  

 
Gjøvikregionen: 

Gjøvik   1 055 480 Inkl. drift av Turistkontor 

Østre Toten    319 250 
Vestre Toten  319 250 

Nordre Land  258 835 

Søndre Land  258 835 

Del sum  2 211 650 

 

Hadelandsregionen: 

Gran   200 000 
Jevnaker  160 000 

Lunner   160 000 
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Partnerskapsmidler Hadeland/OFK 258 840 

Del sum  778 840 

 

Ringeriksregionen: 
Hole   240 870 

Ringerike  582 860 

Del sum  823 730 

 

Sum 3 814 220 

 
Økonomien til selskapet er i dag god. Man hadde i 2016 en omsetning på 14 millioner og er 

omsetningsmessig det største destinasjonsselskapet i Buskerud og Oppland (2016 tall). 

 

Fra Regionrådets for Hadelands sin side har det vært lagt opp til en gradvis endring i vektingen av 
finansieringen mellom partnerskapsmidlene og kommunale bidrag utover i avtale perioden. Bruken av 

partnerskapsmidler avsluttes i 2017. 

 
I Ringeriksregionen (Hole og Ringerike) var det lagt opp til bruk av partnerskapsmidler fra Buskerud 

fylkeskommune og Rådet for Ringeriksregionen de to første årene (2015 og 2016), og betaling direkte 

fra kommunene i 2017.  
  

  

Reiselivsnærings betydning i regionen  

Reiseliv skaper store ringvirkninger for ulike virksomhetstyper fra hotell og serveringssteder til bygg- 
og anleggsbransjen og varehandel. I mange tilfeller kan det være vanskelig å isolere hvor store 

inntekter tilreisende fra andre deler av landet og utlandet skaper og hvilke aktører som tjener penger på 

disse. Gjøvikregionen, Hadeland og Ringerike har mange tilreisende som både bor på hoteller, 
campingplasser og hytter i området og som bruker penger på dagligvarer, kultur, byggevarer og mye 

annet. Formålet med ringvirkningsanalysen som ble gjennomført basert på 2013 tall var å belyse hvem 

de tilreisende er, hvor stort forbruk de står for og hva store ringvirkninger deres forbruk skaper for 

ulike næringer i de tre regionene.  
 

Tilreisende skapte en omsetning på 354 millioner kroner på Ringerike  

Næringslivet i Ringerike opplevde ifølge Menons beregninger en samlet direkte omsetning på 354 
millioner kroner fra reiselivsrelatert forbruk. Denne omsetningen bidrar til en verdiskaping på 134 

millioner kroner samt til å sysselsette 319 arbeidstakere. Figuren under viser hvordan omsetningen, 

verdiskapingen og sysselsettingen fordeler seg mellom ulike næringer.  
Vi ser at bygg og anlegg er den bransjen som får størst inntekt fra reiselivsrelatert forbruk med en 

omsetning på 85 millioner kroner hvorav 29 millioner kroner utgjør verdiskaping. Vi beregner at cirka 

36 personer sysselsettes som følge av denne aktiviteten. Det er stort sett eksisterende hytteiere som 

bidrar til omsetningen, omfanget av hyttebygging er betraktelig lavere på Ringerike enn for eksempel i 
Gjøvikregionen. Nest størst aktivitet får overnattingsaktører med en omsetning på 78 millioner kroner 

og en verdiskaping på 34 millioner. Som vi har sett er det yrkesreisende som i størst grad bidrar til 

denne omsetningen også på Ringerike. Overnatting er bransjen som bidrar til å skape flest 
arbeidsplasser, der anslagsvis 95 personer sysselsettes av reiselivsrelatert forbruk. Videre får 

varehandel en omsetning på 55 millioner kroner og en verdiskaping på 9 millioner. Det er spesielt 

hytteeiernes kjøp av utstyr og innredning som bidrar til høy aktivitet for handelsstanden. Varehandel 
bidrar kun til å sysselsette 20 personer, noe som er færre enn i samtlige bransjer med unntak av 

kraftnæringen. Videre får serveringsaktører en samlet omsetning på 43 millioner kroner hvorav 18 

millioner er verdiskaping. Som følge av denne omsetningen sysselsettes 78 personer. Videre får 

transportselskaper en omsetning på 33 millioner, hvor to tredjedeler utgjør verdiskaping, og 34 
personer sysselsettes. Opplevelsesbransjen får en omsetning på anslagsvis 27 millioner kroner, hvor 11 

millioner utgjør verdiskaping. Offentlig sektor får anslagsvis 19 millioner kroner i omsetning som 

følge av hytteeiernes bruk av kommunale tjenester og liknende. 9 millioner kroner er estimert til 



- 

verdiskaping og 22 personer sysselsettes. Kraftnæringen får en omsetning på 16 millioner kroner, hvor 

5 millioner er verdiskaping og 3 personer sysselsettes. 

 

Se vedlagt Ringvirkningsanalyse 
 

Vurdering: 

Det viktigste offentlige virkemiddelet for bedre organisering er å bidra til at reiselivsnæringen selv 
klarer å finne fram til en markedsorientert organisering, med forutsigbar finansiering, som gjør det 

mulig å bygge kompetanse og utvikle langsiktige strategier for økt verdiskaping. Dagens modell er 

forankret i ca 170 reiselivsbedrifter, 3 regionråd, 10 kommuner og 2 fylkeskommuner og er en ønsket 
modell videre.  

 

Fusjonen har ført til effektivisering og bedre kvalitet på tjenestene. Man har i dag en betydelig større 

aktivitet enn tidligere og man nyter stor glede av felles infrastuktur knyttet til web og sosiale medier. 
Næringen selv peker også på økt kompetanse i destinasjonsselskapet knyttet til reiselivsspørsmål.  Økt 

synlighet og større innflytelse på utvikling av nasjonal reiselivspolitikk er et annet et resultat av 

fusjonen, gjennom destinasjonsselskapet sitt eierskap i VisitOsloregionen.  Rådmannen viser for øvrig 
til vedlagte rapport fra Gjøvikregionen Hadeland og Ringerike reiseliv med en status over oppnådde 

resultater siden selskapet ble startet. 

 
Det synes å være nødvendig med en offentlig grunnfinansiering for å sikre at organisasjonen blir 

robust nok og kan rette oppmerksomheten mot operative aktiviteter i stedet for å «løpe etter penger». 

Kommunenes bidrag kan ses på å være betaling for å ivareta vår vertskapsrolle på denne destinasjonen 

og sørge for at stedet blir markedsført, ikke bare reiselivsbedriftene.  
Dagens finansieringsmodell utløser matching av midler både fra reiselivsnæringen og andre offentlige 

aktører. Uten en slik modell vil man ifølge destinasjonsselskapet ikke alene klare å utløse disse 

midlene, eller delta i disse aktivitetene. Bidrag fra kommunene er med på å sikre at andre midler 
utløses fra private og andre offentlige aktører. 

 

Fusjonen medførte at reiselivsnæringen selv måtte øke sitt eget bidrag med 3-4 gang.   

 
Det synes som om det nye selskapet vil videreføre sin aktivitet på minst samme nivå som i dag og at 

destinasjonsselskapet har også invitert kommunene regionvis til å bli representert i selskapets styre fra 

2017.  Dette synes fornuftig i og med at selskapet har ambisjoner og å utvikle reiselivsnæringen i tett 
samarbeid med kommunene. Styret er i disse dager i gang med prosess knyttet til nye strategi for 

selskapet, samt jobbe med en felles kommunikasjonsplattform.  

 
Destinasjonsselskapet ønsker en ny avtale med bidrag fra Ringerike kommune som viderefører det 

offentlige økonomiske bidraget på dagens nivå på totalt på 582 860kr.  

Det er utarbeidet er utkast til samarbeidsavtale som forplikter kommunen til 31.12.2019, og at avtalen 

deretter viderereføres med ett års oppsigelsesfrist. Forslaget til avtale følger vedlagt.  
 

Rådmannen anbefaler kommunestyret å inngå samarbeidsavtale med Gjøvikregionen Hadeland og 

Ringerike Reiseliv, gjeldende fra 2018. Det årlige bidraget på kr 582 860 innarbeides i budsjett og 
økonomiplan 2018-2021.  

 

Se vedlagt Avtaleutkast 
 

 

 

 

Rådmannens vurdering 
 

Ringerike kommunestyre godkjenner vedlagte samarbeidsavtale med Gjøvikregionen Hadeland og 
Ringerike Reiseliv. 



- 

 

Kommunens årlige bidrag til selskapet på kr 582 860 innarbeides i budsjett- og økonomiplan 2018-

2021. 

 
 

Vedlegg 

Destinasjonsselskapet Gjøvikregionen Hadeland og Ringerike reiseliv – egenevaluering 2017 
Ringvirkningsanalyse  

Utkast til samarbeidsavtale mellom destinasjonsselskapet og kommune 
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D esti n a sjon ssel s k a p et – egen eva l u eri n g
S amarbeidsavtale mellom Destinasjons selskapet og kommunene på Hadeland og Ringerike skal
evalueres . Destinasjon s selskapet har gjen n omført en egenevaluering med utgangspunkt i avtalens
punkt 4 om tjenes teinnhold . Først har vi valgt å sette et sammendrag av rapporten med status 2012
og i dag. Videre har vi satt opp litt rundt fusjonsprosessen. Fullstendig rapport finner man bak erst i
dokumentet.

a) Profilering av regionen på web, sosiale medier, mess er og trykksaker etc

Web/Sosiale medier
2012 2017
Egen hjemmeside – norsk Egen hjemmeside – 3 språk

Lite oppdatering Oppdatering daglig
50 besøkende per dag 1000 besøkende per dag
Ingen sosiale medier kanaler 34.000 personer følger oss på Facebook & I nstagram

Visit Norway (app og nettside, flere språk)

VisitOsloregion (nettside, flere språk)
Digitale kampanjer: riksaviser, google, facebook

Gjennom samarbeidet så har man hatt en profesjonalisering knyttet til jobbing med web og sosiale
medier. T rafikken har økt voldsom t. I tillegg når man ut til et mye større publikum i flere viktige
kanaler som V isitnorway og V isitosloregion .

Messer/workshops
2012 2017
Reiselivsmessen Oslo Reiselivsmessen Oslo (vinner årets utstiller 2015)

Aktiv Fritid Åles und
Norwegian Travel Workshop
Internationale Tourismus Börse (Berlin)
Grüne Woche (Berlin) – 3 år
Diverse andre mindre messer i samarbeide med
nærings aktører

D e siste årene med samarbeide som en større region gjør at man er tilstede på flere are naer enn i
2012. Sentrale næringsaktører sier man er helt avhengig av at selskapet representerer de på disse
aren aene, da de ikke har kapasitet til å gjøre det selv.
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Trykksaker
2012 2017

Egen avis (opplag 50.000 per område) Eget magasin (opplag 180.000). Særtrykk engelsk og
tysk.

Distribusjon regionalt + nærliggende
regionen.

Distribusjon regionalt, Oslo, Trondheim, Bergen.

Digital distribusjon av magsin et i Ålesund, Molde
Kristiansund og regionalt
Bykart Hønefoss
Infotavler Sollihøgda
Diverse flyere

Med en større region har man flere næringsaktører som er med å dekke kostnadene knyttet til
trykksaker. Gjennom felles løft når man samlet ut til flere målgr upper enn man gjorde tidligere,
samtidig som at man unngår overlapp av utsendi ng av markedsmateriell.

Visningsturer
2012 2017
Ingen Presse (Norsk/Utenlandsk)

Turoperatører (Norsk/Utenlandsk)
Lag/Foreninger
Bedrifter

Sammenslåingen har gjort regionen mer attraktiv for samarbeidspartnere å komme på visning til . Det
er flere produkter i kurven – noe som er avgjørende for å fatte interesse for regionen. Turene
gjennomføres i dag enten av oss alene eller i samarbeid med VisitOsloregion.

b) Tilby arrangementskalender løsning til kommunens nettsider
2012 2017
Leverte ikke Leve r er i dag

Gratis å registrere arrangement
Integrering mot diverse billettsystemer
Prosess med Ringblad,Avisa Hadeland og Oppland Arbeiderblad
med tanke på utvikling av felles kalenderløsning.
Kobling mot kalenderen:
VisitNorway, Kulturnett og Visit Osloregion

T eknisk løsning er på plass som kommunene kan ta i bruk om de ønsker . Det er svært krevende å
holde en arrangementskalender oppdatert . D en løsningen vi har i dag , muliggjør en enklere
innrapportering av arrangement. Et utvidet samarbeide er s tartet opp med de 3 lokalavisene og
dette samarbeidet vil gjøre kalenderen enda bedre.
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c) Deltakelse i ulike reiselivsrelaterte prosjekter i regionene
2012 2017
Gjennomførte Hadelandsmessa Arbeidsgruppa for Grüne Woche Osloregionen

1 av 7 eier e/stiftere VisitOsloregion SA
Forum for Reiseliv – Buskerud
Digitalt kompetanseprosjekt
Pilegrimsråd Granavollen (Bønsnes - Gjøvik)

R egionen har som helhet blitt mer interessant for samarbeidspartnere. Digitalt kompetanseprosjekt
er generert av Oppla nd Fylkeskommune, men åpent for medlemmer i Buskerud. Deltakelse i
VisitOsloregion betinger at man min imum har en omsetning som i dag. Videre deltar selskapet i en
rekke små og større prosjekter /arbeidsgrupper i hele regionen.

d) Profilering av ikke bet albare attraksjoner og aktiviteter f.eks kirker,
turstier, turforslag.
2012 2017
Noe på web Noe på web

Kulturminnekart – på papir Google Tracker av turstier
Omtale i Sommeravis Omtale i Magasin

Link til kommunens nettsider
Infotavler
VisitNorway ( app og nettside på flere språk)
VisitOsloregion (nettside på flere språk)
Samarbeide med DN T og Skiforeningen

Det er forbedringspotensial i forhold til profilering av ikke betalbare attraksjoner og aktivite te r i
regionen . Med e n tettere dialog med ko mmunene som har første hånds informasjon så vil denne
raskt kunne bedres . Kommunene er ansvarlig for å levere innhold på norsk samt foto.
Destinasjonsselskapet sørger for o versetting til tysk og engelsk og distribusjon av innhold i ulike
kanaler inkludert V isitnorway og Visitosloregion . Et tettere samarbeide opp mot DN T og
Skiforeningen kan bidra til å få det endra bedre fram alle regionens turmuligheter (vandring, sykkel
og ski) .
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e) Kontakt opp mot virkemiddelapparat herunder fylkeskommuner og
Innovasjon Norge i reiselivsspørsmål
2012 2017

Lite/Ingen Innovasjon Norge (direkte)
Fylkeskommuner (direkte)
Fylkesmenn (landsbruksavdelingen)
Eksterne stiftelser (prosjektfinansiering)
N H O Reiseliv (direkte, Destinasjonsforum)
Forum for Reise liv - Buskerud
Regionrådene

Selskapet er i dag en aktuell samarbeidspartner og i posisjon for å møte framtidens utfordringer .
Oppland Fylkeskommune har fra 2017 lagt inn føring om at man må være minimum 5 kommuner
som samarbeider hvis de skal inn og st øtte prosjekter. Bedrifter i kommuner som velger å stå alene
rammes også av dette. Selskapet antar at andre instit u sjoner også vil tilpasse seg dagens
rammebetingelser. Selskapet sitter i dag i regionrådene. Selskapet er opptatt av at man får forbedret
kom munikasjonen med kommunene og aktuelle etater. (kommunikasjon, kultur, næring/utvikling).

f) Produktutvikling i samarbeide med reiselivsnæringen og den enkelte
kommune.
2012 2017
Lite/Ingen Arrangementsutvikling, inkludert gjennomføring av

N RK Sommertog på Hønefoss og Gran.
Ski N M på Lygna
Skøye N M på Jevnaker
Sommerbuss til Granavollen
Turistinformasjon på Hadeland Glassverk og Granavollen
(sommeråpent)
VR prosjekt med Sundvolden Hotell,
Kartverket, Buskerudmuseene, N TN U Gjøvik
Fiskelykke : int ernasjonale fisketurister til regionen
CRM system for oppfølging av medlemmer, kunder, kommuner.
Skreddersøm ved kundehenvendelser

Samarbeidet har gitt oss en posisjon til å gjennomføre større og mindre enkeltprosjekter knyttet til
arrangement, kult ur, opplevelser og mat. Området man representerer oppfattes som attraktivt å
samarbeide med da man har kritisk masse næringsaktører. Selskapet er i posisjon til å få ekstern
finansiering slik man er organisert i dag (kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, s tiftelser) .
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g) Kompetansehevende tiltak for reiselivsnæringen
2012 2017
Lite/Ingen 8 kurs – 100 deltakere

Digitalt kompetansekurs
Bruk av lokalmat
Pakke kurs
Hvordan lykkes med kurs/konferansemarkedet
Foto kurs
Finansieres av næringe n og Innovasjon Norge
Nettverkstreff for næringen
Studietur
Diverse foredrag/seminarer

Selskapet har gjennom samarbeidet fått gjennomført en rekke kompetansehevende kurs og
seminarer. K ursene brukes aktivt for å spleise næringen i regionen sammen. Selskapet har i dag en
stabil arbeidskraft og opparbeidet seg stor faglig kompetanse knyttet til reiselivsspørsmål . De ansatte
bistår bedrifter med rådgivning innenfor søknader, digitalisering, markeds s pørsmål osv .

Gjestedøgns utvikling / Ringvirkning er

Antall kommersielle gjestedøgn i regionen
2015 2016 Endring i % 1 halvår 2017

endring fra 2016
Ringerike/Hole 191.230 226.374 + 18,3 + 6,9
Hadeland* 34.731 36.987 + 6,5 + 15,5
Gjøvikregionen 205.934 250.057 + 21 ,4 + 5,7

* Tallene for Hadeland inklude rer kun tall fra hotell, grunnet manglende innrapportering fra campingplassene.

- Totale kommersielle gjestedøgn i regionen er på samme nivå som f.eks Valdres .
- Dagsturisme er i tillegg stor. Spesielt Hadeland Glassverk har mange dagsbesøkende. De alene
generer 158 millioner i forbruk.

Hytter
- Stor ak tivitet knyttet til regulering av h y ttetomter og områder .
- Stor aktivitet knyttet til Lygna, Mylla , Spåtind og Vikerfjell.
- En større reiselivsregion er avgjørende for å få synliggjort tilbudene regionen kan tilby . K unnskap
om tilbudet i regionen øke r tilstrømming av potensielle hyttekjøpere samtidig vil bruken av hyttene
øke .
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Ringvirkninger av reiselivet
Ringvirkninger av reiselivet er store i regionen.
Tall fra ringvirkningsanalysen gjennomført i 2014 (2013 tall) :

- Totalt Hytteeierne: 341 millioner
- Totalt reiselivseksport fra regionen: 1,17 milliarder
- Sum reiselivseksport inkl . hytter: 1,5 milliarder

Utviklingen i regionen har vært positiv siden . Vi anta r at ringvirkningene har økt tilsvarende. Ny
undersøkelse vil bl i gjennomført i 2018.

Økonomi:
- Kommunene bidrar totalt sett med 3.8 millioner. Bidraget fra kommunene på Hadeland og

Ringerike er stabilt. Gjøvikregionen sine kommuner har indeksregulert i perioden.
- Kommunens del takelse utløser bidrag fra Fylkeskommuner, Fylkesmenn, Innovasjon Norge

og næringen.
- Bidrag fra næringen i Hadeland og Ringerike har økt med 300 - 400%
- Omsetningsmessig er selskapet det største destinasjonsselskapet i Oppland og Buskerud

med en omsetning p å ca . 14 mill ioner (2016).

Det er avgjørende for selskapet at grunnfinansieringen fra det offentlige er på minst nåværende nivå.
Dette for å utløse bidrag fra andre og fortsatt videreutvikling av regionens reiseliv.

Samlet konklusjon:
Selskapet mener at det lever e s på tjenesteinnhold i forhold til samarbeidsavtale n . Videre leverer
selskapet tjenester som styrker reiselivsnæringen utover hva samarbeidsavtalen sier. Samarbeidet
har gitt oss deltakelse og påvirkning i fora og nivåer vi ellers ikke ville ha fått. Selskapet registrerer at
næringsbidrag og engasjement har økt betydelig og jobben med ny strategi vil styrke dette
ytterligere.

Målet med ny strategi er å gjøre næringen og regionen mer offensiv i forhold til reiselivsat sningen.
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D E STI N ASJON SSE LSKAP E T - E G E N E VALU E RI N G
Ut fra eksisterende samarbeidsavtale skal avtale n mellom Destinasjon sselskapet og kommunene på
Hadeland og Ringerike evalueres. Destinasjon s selskapet har gjort en egenevaluering med
utgangs pun kt i avtalens punkt 4 - tjenesteinnhold. Samtidig har vi sett tilbake til 2012 for å se på
bakgrunn for og danning en av selskapet .

Fusjon - b akgrunn og prosess:
Samarbeide mellom Hadeland, Ringerike og Gjøvikregionen startet med at Regionrådene for
Ha deland og Ringerike i 2012 satte i gang en grundig prosess knyttet til hvordan Hadeland Ringerike
Reiseliv skulle møte framtidige utfordringer. Børre Berglund ble engasjert som veileder for prosessen
og landing av fusjonen.

Samtidig så pågikk det en nasj onal prosess knyttet til omstrukturering av norsk reiseliv – hvor ett av
målene var en kraftig reduksjon i antall destinasjonsselskaper. Kortversjonen på denne prosessen er
at man anbefalte Hadeland Ringerike Reiseliv å søke samarbeide med Gjøvikregionen T uristkontor.
Denne prosessen er nå forankret i den nye stortingsmeldingen om reiseliv.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld. - st. - 19 -
20162017/id2543824/sec2?is=true&q=#KAP2 - 2 - 4
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Konklusjon
• A nbefaling er å følge hovedtrekkene i alternativ III for fremtidig organisering av reiselivet på

Hadeland og Ringerike
• I praksis betyr dette anbefaling for reiselivet på Hadela nd og Ringerike å danne et felles

destinasjonsselskap med Gjøvik Land Toten (og Romerike)
• Den endelige geografiske avgrensingen for denne organiseringen må tilpasses mer nøyaktig

etter hvert og samordnes med arbeidet som skal gjennomføres for å implementer e
Regjeringens strategi på området organisering

Etter en periode, kalt ”forlovelsesperioden” gikk de to selskapene for en formell fusjon. Denne
perioden var svært krevende for administrasjonen. Det var i Hadeland Ringerike Reiseliv flere
avtaleforhold kn yttet til økonomi som det var behov for å avklare . Dette er et arbeid som har pågått
helt til 2016.

Tabellen under viser hva reiselivsnæringen forventet til selskapet i 2012 .
H va man leverte i 2012 og hva som leveres i 2017 .

Forvent ninger i 2012 Hva leverte man faktisk i 2012 Hva leverer man i dag

Felles markedsføring og
informasjonstiltak, inklusive internett
og sosiale medier

Egen hjem meside med 50
besøkende per dag. Dårlig med
oppdateringer.
Ingen deltakelse i sosiale medier

E gen hjemmeside på 3 språk, med i
snitt ca 1.000 besøkende per dag.
34 . 000 følgere på sosiale medier.

Distribusjon Egen distribusjon av sommeravis
lokalt/regionalt.

Distribuerer i dag egne trykksaker
samt materiell fra næringslivet.

Tilrettelegging for salg og online
booking

Noe per telefon. Man lager i dag større produktpakker
for hele regionen. Man har en løpende
vurdering i forhold til kost/nytte
knyttet til online booking.

Felles produktutvikling Lite. Prosjekt Fiskelykke
Infoskilt Sollihøgda
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Google Tracker
VR Prosjekt Buskerudmuseet
Felles kampanje camping

Kompetanseutvikling Leverte ikke Leverer i dag en rekke kurs til
næringen i samarbeide med blant
annet Innovasjon Norge og Oppland
Fylkeskommune .

Samarbeid med andre reisemål og
andre næ ringer

Svært lite. Man var ikke en aktuell
samarbeidspartner, mye grunnet
lav bemanning og liten aktivitet.

Er i dag 1 av 7 eiere i
Landsdelselskapet VisitOsloregionen.
Har tett samarbeide med landbrukets
organisasjoner knyttet til koblingen
mellom mat o g reiseliv. Deltar fra fast i
alle regionrådene.

Internmarkedsføring Lite. Jobbet lokalt med blant annet
Hadelandsmessa

Leverer jevnlig nyhetsbrev til
næringen og kommunene. Har et eget
CRM system hvor alt loggføres.

Høringsinstans - felles talerør Leverte ikke utover egen
kommune.

I dag høringsinstans på relevante saker
for reiselivet i regionen opp mot
kommuner, fylkeskommuner,
fylkesmenn, Visitosloregion og
Innovasjon Norge.

Strategi for utvikling av reiseliv i
regionen

Ja – utvikle samarbeidet mot
Gjøvikregionen.

Ja.
Ny felles strategiprosess er nettopp
satt i gang av nytt styre. Dette
inkluderer også navneendring på
selskapet.

Vertskapsoppgaver Ingen utover å arrangere
Hadelandsmessa.

Gjennomfører visningsturer for presse,
turoperatøre r, lag/forening og
næringsliv . Arrangementer som Ski
N M, Sommertog

Drift av turistinformasjonskontor Infokiosker (pc løsning utplassert
på sentrale steder).

Drifter egen turistinformasjon på
Gjøvik, hvor Gjøvik Kommune
kompenserer for dette. Sommeråpen t
Turistinformasjon på Hadeland
Glassverk og Granavollen. Har vært i
dialog med Ringerike Kommune for å
se på muligheten av turistinformasjon
der.

Internasjonale markedskampanjer Leverte ikke VisitNorway
VisitOsloregionen
Fiskelykke
Grüne Woche
Norwegian Travel Workshop
Internationale Tourismus Börse

Nasjonale markedskampanjer Reiselvismessa og distribusjon av
Sommeravis (opplag 45.000)

Er en del av VisitNorway
Distribuerer eget magasin i 180.000
eks.
Deltar på messer og reiselivstreff

Utvikling og dr ift av internettplattform Hadde nettside. Lite utvikling av
denne.

Internett og sosiale medier
oppdateres daglig. Hjemmesiden
leveres på 3 språk.
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Samarbeider i dag løpende med flere
destinasjoner og leverandører om
videreutvikling av plattform og
tekno logi

Drift av bookingsystem Leverte ikke Fremtidig strategi vil avgjøre om man
går for en egen bookingfunksjon.

Tjenester til enkeltaktører Grunnet lav bemanning også
leverte man lite.

Er i dag en organisasjon med stor og
bred ko mpetanse. Denne benytt es
også av enkeltbedrifter.

Analyser og statistikk Leverte ikke Menon g jennomførte en større
ringvi rkni ngsanalyse knyttet til reiseliv
rett etter fusjonen. Har i dag meget
god tilgang på nasjonal, regional og
lokal statistikk.

Forsknings og utviklingst iltak (FoU) Leverte ikke VR prosjekt sammen med N TN U
Gjøvik, Kartverket og
Buskerudmuseene.
Tilbyr kurs og seminarer til næringen.

Næringspolitisk talerør Leverte lokalt/regionalt. Er i dag høringsinstans for relevante
saker i Oppland og Buskerud. Gj ennom
sitt eierskap i VisitOsloregion har man
gitt inns pill til stortingsmeldingen ang
reiseliv. Medlem av N H O Reiseliv og
deres destinasjonsforum hvor aktuelle
saker diskuteres

Formålet med reiselivssamarbeidet og destinasjonsselskapet
Organisasjonen s kal fungere som virkemiddelapparat for kommunene for å sikre felles profil og flere
besøkende til regionen i et tett samarbeide med reiselivsnæringen.
Destinasjonsselskapet er en medlemsorganisasjon og det er en felles forståelse av at det er
medlemsbedri fter som skal profileres.
Det er også et formål at kommunene og regionene profileres gjennom samarbeidet.

Organisasjon

Styre
Reiselivets styre var Gjøvikregio n en Næringsråd. Dette b le oppløst i 2016. Et interimsstyre jobbet
frem nye vedtekter og forslag til avtaler med medlemmene og kommunene.
Nytt styret for selskapet kom på plass i mai 2017. Etter ønske fra årsmøte ble de 3 samarbeidene
regionene invitert inn i styret. Styre består av 5 næringsaktører og 3 styremedlemmer fra det
offentlige.

Styret er alt i gang med å utarbeide en ny strategi samt profil og navn på organisasjonen.
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Medlemmer
Medlemstall er stabilt, ca . 170 bedrifter og de aller fleste av reiselivsrelevante bedriftene er i dag
medlemmer.
Medlemsmassen består av bedrifter innen bl.a. ove rnatting, transport, servering, opplevelser og
handel i tillegg til kommunene. Av aktører har selskapet i dag de mest sentrale aktørene som
medlemmer. I tillegg er også kommunene medlem.
Medlemmer i Hadeland og Ringerike har gjennom fusjonsprosessen tilpa sset seg medlemsbidraget
som var i Gjøvikregionen. Dette er økt med 3 - 4 ganger.

Næringen bidrar inn i ulike markedsaktiviteter og prosjekter. I 2016 ga dette en omsetning på 14
millioner. Dette er større enn f.eks Lillehammer - regionen.

Destinasjonsselsk apet har regelmessig kontakt med medlemmene og kommunene gjennom
nyhetsbrev, aktiviteter og kampanjer. Innholdet til nettsider og sosiale medier oppdateres etter
innspill fra medlemmer og kommuner. Selskapet er ansvarlig for oversetting til engelsk og ty sk, når
dette er relevant.

Destinasjonsselskapet - tjenester i perioden .

A) Profilering av regionen på web, sosiale medier, messer og trykksaker etc.
Selskapet har i dag egen nettløsning hvor man også distribuerer innhold til de viktige kanalene
Visi tN orway.com og Visitosloregion .com. Dette gjøres via den nasjonale databasen daglig . Innholdet
på egne nettsider som i dag består av over 500 artikler er tilgjengelig både på norsk, tysk og engelsk.
Selskapet har en svært stor billedbank som er tilgjengelig for kommunene og næringen.

Trafikk utviklingen på egne web har vært svært positiv fra 2012 og fram til i dag. Selskapet kjører i
dag egne digitale kampanjer rettet mot camping, arrangement, naturopplevelser gjennom hele året
på både Google og i sosiale m edier. I tillegg leverer man innhold til VisitNorway og VisitOsloregion.

Trafikkutvikling nettsiden
Hadeland / Ringerike Gjøvikregionen

Antall besøkende nettsiden 2012 18.274 besøkende 63 . 540 besøkende
Antall besøkende felles nettside 2016 238.358 be søkende En økning på 1304% fra 2012

Den positive trafikkutviklingen på websiden fortsetter i 2017 hvor tallene for 2016 allerede er
passert.

Gjennom samarbeidet så har man hatt en profesjonalisering knyttet til jobbing med web og sosiale
medier. Trafikk en har økt betydelig . I tillegg når man ut til et mye større publikum i flere viktige
kanaler som VisitNorway og VisitOsloregion.



12

Deltakelse på messer /workshops
Selskapet deltar enten sammen med reiselivsaktører eller alene på ulike messer og workshops rundt i
Norge. Selskapet deltar også aktivt gjennom VisitOsloregion samarbeidet på messer i utlandet.
Tilbakemelding fra sentrale reiselivsaktører er at det er viktig for d isse at selskapet kan representere
dem på ulike messer .

Bildene er fra R eiselivsmessen 2015 hvor regionen ble kåret til utstiller, samt NTW i Bergen 2017.

De siste årene med samarbeide som en større region gjør at man er tilstede på flere arenaer enn i
2012. Sentrale næringsaktører sier man er helt avhengig av at sels kapet representerer de på
diverse messer og workshops, da de ikke har kapasitet til å gjøre det selv.

Trykksaker:
Selskapet gir ut en større trykksak. Denne presenterer hele regionen og er finansiert i sin helhet av
bidrag fra næringen. Årets produksjon inkludert digitale kampanjer hadde en ramme på 1.2 mill i oner
kroner. Årets magasin kom i et opplag på 180.000 og ble distribuert i postkasser i Oslo, Bergen og
Trondheim. I tillegg distribueres den på sentrale lokasjoner regionalt.

Magasinet finnes også i en digital versjon som er markedsført regionalt, Oslo, Bergen, Trondheim,
Ålesund, Molde og Kristiansund.
https://issuu.com/ghr_reiseliv/docs/ghr_magasinet_kom_vers1_web
En kortversjon på engelsk og tysk har vært tilgjengelig hos reiselivsbedriftene i sommer.

Selskapet har gitt ut et nytt sentrumskart for Hønefoss. Kartet har vært svært etterspurt og man må
trykke nytt opplag for 2018.

Destinasjonsselskapet har nylig oppd atert de store infot avlene på vei mot Sollihøgda med nytt
innhold.

Med en større region har man flere næringsaktører som er med på å dekke kostnadene knyttet til
trykksaker. Gjennom felles løft når vi samlet ut til flere målgrupper enn man gjorde tidlige re,
samtidig som man unngår overlapp av utsending av markedsmateriell.
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Visningsturer for presse/turoperatører/bedrifter
Selskapet arrangerer årlig visningsturer for presse, turoperatører og bedrifter til regionen. Dette skjer
i samarbeide med næringsa ktører og gjennomføres enten som en egen tur for regionen eller som del
av en større rundreise i Osloregionen. Redaksjonell omtale er svært viktig og en kostnadseffektiv
måte å profilere regionen på.

Sammenslåing har gjort regionen mer attraktiv for sama rbeidspartnere å komme på visning til. Det
er flere produkturer i kurven – noe som er avgjørende for å fatte interesse for regionen. Turene
gjennomføres i dag enten av oss alene eller i samarbeid med VisitOsloregion.

B ) Tilby arrangementskalender løsnin g til kommunens nettsider
Selskapet har en nasjonal databaseløsning(Tellus) som gjør registering av arrangement enkelt for
brukeren . Denne er gratis å benytte uavhengig om man er medlem eller ikke. Man har informert
kommunene om denne løsningen og i flere av kommunene er det i dag prosesser som går i forhold til
å se på et tettere samarbeide. Destinasjonsselskapet er nå i tillegg i dialog med de 3 avis
regionavisene (Ringblad, Avisa Hadeland og Oppland Arbeiderblad) for å se på en felles løsning hvor
målet er en kalender funksjon som skal gjøre det enklere både for arrangører og publikum .

Teknisk løsning er på plass som kommunene kan ta i bruk om de ønsker. Det er svært krevende å
holde en arrangementskalender oppdatert. Den løsningen vi har i dag, muliggj ør en enklere
innrapportering av arrangement. Et utvidet samarbeide er startet opp med de 3 lokalavisene
(Amedia) og dette samarbeidet vil gjøre kalenderen enda bedre.

C) Deltakelse i ulike reiselivsrelaterte prosjekter i regionene

Grüne Woche – destina sjonsselskapet har vært svært sentral i forhold til regionens deltakelse på
Grüne Woche de 3 siste årene. Selskapet har jobbet tett med Fylkesmannen og næringen rundt
deltakelse . https://www.ringblad.no/nyheter/klakken - hotell/kokkelarling - imponerer - pa - verdens -
storste - mat - og - reiselivsmesse/s/5 - 45 - 182294 De to siste årene har man også sittet som
markedsansvarlig for h el e Osloregionen sin deltakelse på Grüne Woche. VisitOsloregionen er i disse
dager i ferd med å samle seg om et større mat og reiselivsprosjekt i samarbeide med Fylkesmennene
og Fylkeskommunene.

Visit Osloregionen felles landsdelsselskap som jobber med ute nlands profilering av Osloregionen.
Her er selskapet 1 av 7 stiftere/eiere. Dette selskapet jobber tett med Innovasjon Norge, Avinor og
reiselivsnæringen om å profilerer Osloregionen i prioriterte markeder. Selskapet hadde ikke vært
aktuell som stifter/eie r uten at man har dagens organ i sering. Størrelsen på destinasjonsselskapet er
avgjørende for deltakelse inn i Visitosloregion .

Forum for Reiseliv – Buskerud
Reiselivsorganiseringen i Buskerud er preget av små selskaper med unntak av Geilo, Hemsedal og
vår t selskap. Forumet er organisert av Buskerud Fylkeskommune og destinasjonsselskapet møter her.

Digital kompetan seprosjekt i Oppland (inkluderer også Buskerud bedriftene)
Dette er et kompetanseprosjekt som Oppland Fylkeskommune har initiert og finansierer hvor
destinasjonsselskapene og de som er medlemmer av disse er invitert til en lang re kke kurs innenfor
digital kompe ta n sehevning. Dette forsetter ut 2018.

Målet er å gi næringen et løft digitalt – samtidig som at man utdanner destinasjonsselskapene til å bli
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et kompetanse - nav inne n for digitalisering i respektive regioner. Selskapet deltar med flere ansatte på
disse kursene , for å styrke kompetansen internt i organisasjonen .

Pilegrimsrådet for Granavollen
Destinasjonsselskapet sitter i Pilegrimsrådet for Granavollen. Pilegrimssenteret på Granavollen
organiserer Pilegrimsleden fra Hole, via Hadeland til Toten og Gjøvik. Destinasjonsselskapet var
sentrale i forhold til å sikre fortsatt drift av senteret da det ble truet med nedleggelse.
https://www.hadeland.no/nyheter/pilegrimssenter - granavollen/kirken - i - gran/kirken - i - gran - tar - over -
pilegrimssenteret/s/5 - 21 - 135403

Regionen har som helhet blitt mer interessant for samarbeidspartnere. Digitalt
kompetanseprosjekt er generert av Oppland Fylkeskommune, men åpent for medlemmer i
Buskerud. Deltakelse i VisitOsloregion betinger at man minimum har en omsetning som i dag.
Vid ere deltar selskapet i en rekke små og større prosjekter/arbeidsgrupper i hele regionen.

D) Profilering av ikke betalbare attraksjoner og aktiviteter som f.eks. kirker, turstier, turforslag.
Selskapet profilerer i dag noen av disse på sine nettsider. Sels kapet har i denne forbindelse hatt
dialog med kommunene for å få større oversikt. De er allikevel en god vei å gå for å få inn alle
attraksjoner og aktiviteter . K ommunene bidrar med teks og bilder hvor så selskapet oversetter dette
til tysk og engelsk. Inf ormasjo n e n blir distribuert videre til visi tnorway.com og visitosloregion .com.
Kommunene har a nsvaret for innhold når det gjelder ikke betalbare attraksjoner og aktiviteter.

Selskapet har i samarbeide med Google kartlagt flere turstier slik at blant anne t KONGENS UTSIKT er
tilgjengelig på Google. Selskapet har også dialog med DNT og Skiforeningen i forhold til å synliggjøre
deres tilbud på våre nettsider.
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Bilde er fra Kongens Utsikt når selskapet kartla turen for Google sensommeren 2016.

Det er forbedringspotensial i forhold til profilering av ikke betalbare attraksjoner og aktiviteter i
regionen. Med en tettere dialog med kommunene som har førstehånds informasjon så vil denne
raskt kunne bedres. Kommunene er ansvarlig for å levere innhold på norsk samt foto.
Destinasjonsselskapet sørger for oversetting til tysk og engelsk og distribusjon av innhold i ulike
kanaler inkludert Visitnorway og Visitosloregion. Et tettere samarbeide opp mot DNT og
Skiforeningen kan bidra til å få det endra bedre fr am alle regionens turmuligh eter (vandring, sykkel
og ski).

E ) Kontakt opp mot virkemiddelapparat herunder fylkeskommuner og Innovasjon Norge i
reiselivsspørsmål
Destinasjonsselskapet deltar i ulike plangrupper sammen med både Oppland og Buskerud
Fylkeskom mune samt Innovasjon Norge. Selskapet har via sitt eierskap i VisitOsloregionen SA tett
dialog opp mot virkemiddelapparatet, herunder Innovasjon Norge , Fylkeskommuner og
Fylkesmannen. Videre er selskapet slik det i dag organisert også gitt muligheten til å søke
prosjektstøtte hos dis se. Oppland Fylkeskommune har fra 2017 skjerpet inn kravene i forhold til
destinasjonsselskap og krever at minimum 5 kommuner skal samarbeide før man eventuelt kan gi
støtte. Man må kunne anta at tilsvarende innskjerpinger vil k omme fra andre gitt nasjonale føringer
om å tenke større organisatoriske samarbeid.

Selskapet er i dag en aktuell samarbeidspartner og i posisjon for å møte framtidens utfordringer.
Oppland Fylkeskommune har fra 2017 lagt føring om at man må være min im um 5 kommuner s om
samarbeider hvis de skal inn og støtte prosjekter. Bedrifter i kommuner som velger å stå alene
rammes også av dette. Selskapet antar at andre institusjoner også vil tilpasse seg dagens
rammebetingelser. Selskapet sitter i dag i regionrådene. Selskapet ønsker å forbedre
kommunikasjon med kommunene og aktuelle etater. (kommunikasjon, kultur, næring)

F) Produktutvikling og prosjek ter i samarbeid med næringen og den enkelte kommune.
Selskapet har levert flere prosjekter i samarbeide med kommunen e og andre aktører.

Følgende prosjekter kan nevnes :

Sommerbuss til Granavollen – Selskapet tok initi ativ til etter innspill fra næringsakt ører på
Granavollen å få opp et sommer - buss tilbud fra Gran til Granavollen i samarbeide med
Opplandstrafikk. Det f ørste året ble gjennomført i sommer og er enda ikke evaluert.

Sommeråpent Turistinformasjon på Hadeland Glassverk driftes av selskapet etter ønske fra
reiselivsnæringen. Man mottar ikke bidrag fra Jevnaker Kommune i dag til drift av denne.

Etter innspil l fra Gran Kommune har man i sommer hatt S ommeråpent T uristinformasjon på
Granavollen . Selskapet har søkt Oppland Fylkeskommune om et forprosjekt knyttet til å finne ut
hvem er de besøkende på Granavollen. Evaluering av sommersesongen er enda ikke gjennomf ørt.

Destina sjonsselskapet har i dag, i samarbeide med regionrådet for Gjøvikregionen og Hadeland
knyttet til seg en arrangementsutvikler i som jobber med flere større prosjekter. Denne har vært
benyttet til vellykkede gjennomføringer av prosjekter i tett samarbeide med arrangører og
kommunene ;

SKI N M på Lygna
N RK Sommertog på Gran
N RK Sommertog på Hønefoss
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Potetfestivalen på Gran
Skøyte - NM på Jevnaker er man i full gang med planleggingen av.

I tillegg er man i gang med et VR (Virtal Reality) prosjekt i samarbeide mellom Veien Kulturminnepark,
Kartverket, Buskerud Museene, NTNU Gjøvik og Sundvolden Hotell.

Fiskelykke er et prosjekt som startet opp i Gjøvikregionen som man nå er i ferd med å rulle ut i
Ringerike og Hadeland. Her har man fått med seg fler e aktører som ønsker å satse på å få
internasjonale fisketurister til regionen. Et av tiltakene er da presseturer med utenlandske
fiskemagasiner . I samarbeide med Innovasjon Norge ble denne filmet laget
https://www.youtube.com/watch?v=Z6jIwhN4iHA

Samarbeidet har gitt oss en posisjon til å gjennomføre større og mindre enkeltprosjekter knyttet til
arrangement, kultur, opplevelser og mat. Området man representer oppfattes som attraktiv å
samarbeide med da man har en kritisk masse næringsaktører. Selskapet er i posisjon til å få
ekstern finansiering slik man er organisert i dag (kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn .
Selskapet mener at en rekke prosjekter som ikke hadde blitt gjennomført på samme nivå uten at
selskapet hadde vært pådriver eller koordinator.

G) Kompetansehevende tiltak for reiselivsnæringen
Destinasjonsselskapet har i samarbeide med Innovasjon Norge og andre kompetansemiljøer
gjennomført 8 antall kompetansehevende kurs i perioden 2015 - 2017 , med tilsammen godt over 100
deltakere . Dette er kurs som har gått på temaer som digital kompetansehevning, lokalmat i
reiselivsbedriftene, pakke - kurs, hvordan lykkes på kurs/konferansemarkedet, fotokurs, m.m. Kursene
finansi eres av støtte ordn ing til Innovasjon Norge og bidrag fra næringen. Tilbakemel dingene på
kursene fr a deltaker ne er gode. Gjennomføring av kurs er planlagt gjennomført videre.

Bilde er fra Vertskapskurset – avholdt på Thorbjørnrud Hotell.
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Studietur
Selskapet inviterte i 2016 , som en del av oppspillet til ny strategi for selskapet , næringen og
kommunene til studietur til L ake District i Cumbria England . Området man besøkte kan
sammenlignes med vår region. Slike turer er lærerike både for selskapet og næringen.

Møtepl asser
Destinasjonsselskapet samler næringen i regionen på ulike sosiale treff for nettverksbygging og for at
bedriftene skal bli bedre kjent på tvers av regiongrenser.

Selskapet har gjennom samarbeidet fått gjennomført en rekke kompetansehevende kurs og
seminarer for næringen. Kursene brukes aktivt for å spleise næringen i regionen sammen.
Selskapet har i den en stabil arbeidskraft og seg stor faglig kompetanse knyttet til
reiselivsspørsmål. De ansatte bistår i dag enkelt bedrifter med rådgivning innenfor søknader,
digitalisering, markedsspørsmål, statistikk osv.

Trafikk - omsetning
Utviklingen hva gjelder gjestedøgn har i perioden vært svært pos i tiv og man må anta at
ringvirkningene har økt tilsvarende.

Hadeland: her er det vanskelig å hente ut eksak te tall fra SSB (camping). Tallene viser en pos i tiv
utvikling for hotellene med en trafikkøkning på 6,5% fra 2015 til 2016.
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Hytter
Hytteutviklingen i regionen har fått fart på seg spesielt knyttet til Spåtind, Lygna og Mylla. Det er å
forvente raskere utvikling kn yttet til Vikerfjell de nærmeste årene.

Ringvirkninger – undersøkelse gjennomført av Menon
Destinasjonsselskapet gjennomførte raskt etter fusjonen en ringvirkningsanalyse for reiselivet i
regionen. Denne beskriver situasjonen for regionen og gir ogs å et godt bilde på hvilke muligheter
so m ligger i en offensiv reiseliv satsning. Tabellen under viser at basert på 2013 tall så har regionen et
reiselivsrelatert forbruk på 1,5 milliarder.

Destinasjonsselskapet har som målsetning å gjennomføre en ringvi rkningsanalyse hvert 4 år for å ha
best mulig data for utviklingen av reiselivet i regionen.

Økonomi
Kommunens bidrag de 3 siste årene er som under.

Kommune 2015 2016 2017 Merknader
Gjøvikregionen:

Gjø vik 982 860 982 860 1 055 480 Inkl. drift av T uristkontor
Østre Toten 297 100 297 100 319 250
Vestre Toten 297 100 297 100 319 250
Nordre Land 240 870 240 870 258 835
Søndre Land 240 870 240 870 258 835
Del sum 2 211 650

Hadelandsregione n:
Gran 150 000 200 000 200 000
Jevnaker 130 000 160 000 160 000
Lunner 130 000 160 000 160 000
Partnerskapsmidler Hadeland/OFK 368 840 258 840 258 840
Del sum 778 840

Ringeriksregionen:
Hole 240 870
Ringerike 582 860
Pa rtnerskapsmidler Ringeriksreg/BFK 800 000 800 000
Del sum 823 730

Sum 3 814 220
Økonomien til selskapet er i dag god. Man hadde i 2016 en omsetning på 14 millioner og er
omsetnings messig det største destinasjonsselskapet i Buskerud og Oppland (2016 tall).
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Bidragene fra kommunene er viktig i forhold til at man får ro til å jobbe med aktivitet og prosjekter. I
perioden har bidraget fra kommunene på Hadeland og Ringerike stått stille, mens bidrag fra
kommunen fra Gjøvikregionen har blitt indeksr egulert.

Konklusjon
Samarbeidet i regionen fungerer, slik selskapet opplever det, meget godt.
Aktiviteten og profesjonaliseringen er løftet flere hakk i selskapet og regionen. Utviklingen på de
fleste felt svært positiv.

Selskapet er i takt med nasj onale føringer og i posisjon til å gjennomføre samarbeidsprosjekter på
regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Selskapets nye styre ble valgt i mai 2017. Styre har deltakere fra næringen (5) og fra det offentlige i
alle regioner (3). Selskapet står nå på egne bein og er organisert som et SA.

For selskapet betyr dette at en ny, sterk og god strategi må på plass. Prosessen med ny strategi er i
gang og vil gi et tydelig signal om at selskapet ønsker å være regionens og reiselivets foretrukne
samarbeids partner. Dette være seg innenfor marked, utvikling, kompetanse og næringsinteresser
innenfor tema opplevelser, kultur og mat.

Selskapet har ambisjoner om vekst og om å øke tilstedeværelsen i hele regionen. For og lykkes må
det tenkes langsiktig. Det å s e på mulighetene for å inkludere flere kommuner, som i dag ikke har et
organisert reiseliv, er et av momentene som vil bli tatt med i prosessen med ny strategi .

En tydelig rolleavklaring mot andre utviklingsaktører, i regionen, vil også være avgjørende f or å
oppnå «value for money».

Selskapet har for å bedre kommunikasjonen med kommunene invitert seg inn som deltaker i de ulike
regionrådene. Det vil være viktig at man også finner en samarbeidsform inn i de ulike kommunale
etater.

Skal aktiviteten fortse tte på dagens nivå er selskapet avhengig av at det kommunale bidrag fortsetter
på samme nivå som i dag. Med en økning fra kommunene vil dette også kunne utløse økt støtte og
bidrag fra andre finansieringskilder som fylker, næringen og andre deler av det offent lige
virkemiddelapparatet.

Konklusjon - tjenesteinnhold:
Selskapet mener , med bakgrunn i rapporten , at det leveres på tjenesteinnhold i forhold til
samarbeidsavtalen. Videre leverer selskapet tjenester som styrker reiselivsnæringen utover hva
samarbeids avtalen sier.

Samarbeidet har gitt oss deltakelse og påvirkning i samarbeid i fora ellers vi ikke ville ha fått.
Selskapet registrerer at næringsbidrag og engasjement har økt betydelig . D ette må man oppfatte
som stor tillitt til selskapet og jobben som gjøres. M ed u tarbeidelse av ny strategi mener vi dette vil
styrke den ytterligere. De n vil også gjøre næringen og regionen enda mer fr e mover lent i forhold til
vider e utvikling av reiselivet.

Arne Jørgen Skurdal Trond Øverlier
Daglig leder Styreleder
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1. Sammendrag
Ifølge Menons beregninger skaper tilreisendes forbruk en direkte omsetning 1,17 mil l i arder kroner i

storregionen Gjøvik – Hadeland – Ringerike. Den direkte omsetningen fører til en videre o m s etning på 320

millioner kroner hos underleverandører i området. Det er bygg - og anleggsbransjen som opplever størst

omsetning på bakgrunn av reiselivseksporten fra regionen med 339 millioner kroner. Deretter følger

overnattingsbransjen1 og varehandelen med en omsetning på henholdsvis 259 og 16 5 millioner kroner.

Servering, transport, opplevelser, offentlig sektor og kraftnæringen får inntekter på mellom 40 og 140 millioner

kroner . Se figuren under.

Våre beregninger tilsier at den reiseli vsrelaterte omsetningen tilsvarer 1163 arbeidsplasser i storregionen.

Overnattingsbransjen er en svært arbeidsintensiv og omsetningen legger til rette for hele 30 6 arbeidsplasser

innen bransjen i storregionen. Ellers bidrar det reiselivsrelaterte forbruket til 251 arbeidsplasser innen servering,

1 43 arbeidsplasser innen bygg og anlegg, 114 arbeidsplasser innen transport og 100 arbeidsplasser innen

opplevelser .

Figur 1 – a) Reiselivsrelatert omsetning og verdiskaping og b) reiselivsre latert sysselsetting i storregionen Gjøvik – Hadeland
– Ringerike i 2013. Kilde: Menon (2014)

Hytteturismen er en svært viktig inntektskilde i særlig Gjøvikregionen og Ringeriksregionen. Ifølge tall fra SSB og

våre beregninger er det 12 500 hytter i hele området, noe som innebærer 487 000 gjestedøgn fra tilreisende

hyttebrukere og med det et forbruk på 3 92 millioner kroner når man inkluderer faste kostnader knyttet til

hyttene. I tillegg bygges det omtrent 135 hytter i 2013, noe som bidrar til de store in ntektene for bygg - og

anleggsbransjen.

1 Hoteller og campingplaser har ofte integrerte serveringstilbud, slik at en del av omsetningen innen servering i realiteten vil tilfalle
overnattingsaktører.
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Ellers er forretningsreisende et viktig segment i storregionen, særlig på Hadeland. Yrkesgjester og kurs - og

konferansegjester står for 70 prosent av gjestedøgnene på hotell og siden dette også er et segment med et hø yt

forbruk skaper forretningsreisende 314 millioner kroner i omsetning for næringslivet.

2. Innledning
Reiseliv skaper store ringvirkninger for ulike

virksomhetstyper fra hotell og serveringssteder til bygg -

og anleggsbransjen og varehandel. I mange tilfelle r kan

det være vanskelig å isolere hvor store inntekter

tilreisende fra andre deler av landet og utlandet skaper

og hvilke aktører som tjener penger på disse.

Gjøvikregionen, Hadeland og Ringerike har mange

tilreisende som både bor på hoteller, campingplas ser og

hytter i området og som bruker penger på dagligvarer,

kultur, byggevarer og mye annet. Formålet med

ringvirkningsanalysen er å belyse hvem de tilreisende er,

hvor stort forbruk de står for og hva store ringvirkninger

deres forbruk skaper for ulike n æringer i de tre

regionene.

2.1. Om regionene
Gjøvikregionen består av kommunene Gjøvik, Nordre - og

Søndre Land, Østre og Vestre Toten, som til sammen har

cirka 70 000 innbyggere. I Gjøvik sentrum kan man

besøke en av de få sjokoladefabrikkene i Norge, besøke

Mjøsmuseene eller teste shoppingferdighetene på

innlandets største kjøpesenter CC Gjøvik . De mer

landlige kommune Søndre og Nordre land ved

Randsfjorden er preget av skogkledde åser og innsjøer og

er populære hyttekommuner. Landskapet i

Tote nkommunene har et meget godt turstinett sommer

som vinter, samt at Østre Toten ligger langs vakre Mjøsa

som i tillegg til å være en attraksjon i seg selv tilbyr gode

bade - og fiskemuligheter om sommeren.

Hadeland består av kommunene Gran , Lunn er og Jevnake r som har en befolkning på rundt 2 9 000. Regionen er

rik på både historie, geologi og natur med attraksjoner som Norges eldste gjestgiveri og søsterkirkene på Gran,

naturreservatene Skotjernfjell og Rinilhagen, samt Hadeland Folkemuseum på Lunner. Regione n huser også en

av Norges største turistattraksjoner i ærverdige Hadeland Glassverk, som er Norges eldste håndverksbedrift.

Under Ringerike regnes kommunene Ringerike og Hole som samlet har et innbyggertall på cirka 36 000 . Regionen

har en variert natur, med alt fra fjord, fjell, åskammer, store skoger, kulturlandskap, innsjøer, småvann, elver og

bekkefar. Hønefoss i Ringerike kommune er også et kollektivt knutepunkt som kun ligger 50 kilometer nordøst

for Oslo.
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2.2. Oppdraget
På oppdrag fra Turistkontoret i Gjøvikregionen, Hadeland og Ringerike har vi undersøkt hva slags ringvirkninger

reiselivet generer te for regionen i form av omsetning, verdiskaping og sysselsetting i 2013.2 Vi har utført separate

analyser for de tre regionene hvor vi ser på direkte virkni nger av reiselivsrelatert forbruk og én analyse for de tre

regionene samlet hvor vi ser på totale ringvirkninger av forbruket .

Formålet med oppdraget er å kartlegge størrelsen på det reiselivsrelaterte forbruket i regionene. Oversiktene av

ringvirkninger vil være et kunnskapsgrunnlag til bruk for videreutvikling av reiselivet i regionene.

Rapporten bør betraktes som en beskrivende analyse som kan benyttes ved beslutningstaking for kommunen og

lokale reiselivsaktører. Det tas ikke eksplisitt stilling til hvordan de ulike aktørene bør satse, utover hva som

entydig fremgår fra kvantitative funn.

3. Menons ringvirkningsmodell
I dette kapittelet vil vi først gå igjennom oppbygningen av Menons ringvirkningsmodell for reiselivsnæringen. I

kapittel 3.2 gjennomgås forutsetningene lagt til grunn for å beregne totalt forbruk og totale investeringer skapt

av tilreisende til regionene. Modellen består av en beregning av det totale forbruket i en region, som avhenger

av antall gjestedøgn per segment multiplisert med forbruk per gjestedøgn for hvert segment, disse tallene

presenteres i henholdsvis kapittel 3.2.1 og kapittel 3.2.2 . I kapittel 3.3 går vi igjennom f orutsetningene lagt til

grunn for å beregne faste kostnader og investeringer i fritidsboliger.

3.1. Om modellen
Vi starter med å finne antall gjestedøgn for åtte ulike besøkssegmenter i regionene og ved å studere deres

forbruk. Segmentene er delt inn etter ov ernattingstype, og der det er mulig skiller vi mellom nordmenn og

utenlandske tilreisende. For hotellgjester skiller vi også mellom fritids - og yrkesreisende. Vi skiller også mellom

sommerhalvår (mai - oktober) og vinterhalvår (november – april), fordi både nivå på forbruk og forbruksmønster

varierer betydelig med sesong. I tillegg ser vi på faste kostnader ved eierskap av fritidsbolig for eiere som også

bor innad i regionen , og for eiere som bor utenfor regionen. Vi ser også på forbruk generert i forbindelse med

bygging av nye fritidsboliger.

Etter vi har kartlagt hvert segments totale forbruk, per region, bruker vi beregningene inn i Menons

ringvirkningsmodell (ITEM - modellen3). Modellen er utviklet for å beregne nærings - , sysselsettings - og

skattevirkninger av ulik type aktivitet, deriblant reiseliv. Her bruker vi den til å framvise både direkte og indirekte

lokale ringvirkninger av reiselivsrelatert forbruk . F iguren nedenfor illus trerer modellen .

Indirekte virkninger oppstår altså i det de direkte berørte næringene til sammen benytter flere millioner kroner

av den genererte omsetningen på vare - og tjenestekjøp fra underleverandører i regionen. Hoteller kjøper for

eksempel innredning som kan skape omsetning hos den lokale Skeidar - butikken og reisebusser kan få service på

et lokalt verksted. Mange underleveranser vil også komme fra andre steder i Norge og utlandet. Nettbuss Øst

som er registrert i Gran kommune bestiller for eksempel bussene sine fra utlandet, og Sunnvolden Hotell får

2 Verdiskaping er omsetningen som «blir igjen» i bedriften etter vare - og tjenestekjøp. Verdiskaping kan deles opp i lønnskostnader og
driftsresultat før skatt, avskrivinger og nedskrivinger.
3 Menons Internasjonale totaleffektmodell (ITEM) kan benyttes til beregne ringvirkninger av forbruk eller næringsaktivitet på regionalt,
nasjonalt og internasjonalt nivå.
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kanskj e trykksaker produsert hos et reklamebyrå i Oslo. Slike ringvirkninger tas ut av analysen siden de ikke

skaper aktivitet i næringslivet i regionen vi studerer.

F igur 2 – En illustrasjon av Menons ringsvirkningsmodell. Kilde: Menon (2014)

Ringvirkningsmodellen baserer seg på bedriftenes regnskapstall (hentet fra Menons regnskapsdatabase), i tillegg

til nasjonalregnskapstall og SSBs kryssløpsanalyse (SSB, 2010 ). Menons regnskapsdatabase brukes for å vise

hvordan økonomisk aktivitet bidrar til økt sysselsetting og verdiskaping næring for næring, og kryssløpsanalysen

brukes for å vise hvordan aktivitet i en næring påvirker aktivitet i andre næringer. Menons ringvirkningsmodell

tar, til forskjell fra andre ringvirkningsmodeller, høyde f or lokale variasjoner i arbeidsproduktivitet, vare - og

tjenestekjøp og lønnsnivå.

Som datagrunnlag brukes overnattingsstatistikk, hyttestatistikk og forbrukstall innhentet fra TØIs og SSBs

TOURIMPACT - prosjekt, der gjennomsnittlig forbruk for ulike typer av reisende er godt kartlagt på fylkesnivå.

Forbrukstallene vi benytter ligger blant annet også til grunn for flere offentlige statistikker, deriblant

Satellittregnskapet for turisme.

3.2. Beregning av forbruk : Antall gjestedøgn multiplisert med forbruk per
gjest edøgn
I dette delkapittelet går vi igjennom forutsetningene lagt til grunn for å beregne d et totale forbruket skapt av

reiselivsvirksomheten i Gjøvi kregionen, Hadeland og Ringeriks regionen . For å beregne det totale forbruket til

hver enkelt besøkssegment i Gjøvikregionen, Hadeland og Ringeriksregionen multipliseres totalt antall

gjestedøgn for hvert segment med antatt forbruk per gjestedøgn for hvert segment. I dette delkapittelet vil vi

først gå igjennom gjestedøgnstallene for hvert enkelt segment og deret ter antatt forbruk per gjestedøgn per

segment.

3.2.1. Antall gjestedøgn per segment
I 2013 hadde regionene samlet cirka 1, 3 millioner gjestedøgn, fordelt på nesten 7 8 0 000 om sommeren og

510 000 om vinteren.
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Forbruk varierer over forbrukergrupper og sesong. Det er derfor viktig å benytte en inndeling som får frem de

relevante forskjellene for større grupper, slik at man ikke aggregerer viktige ulikheter bort. En persons forbruk

varierer i forhold til overnattingsform , nasjonalitet4, reiseformål og årstid. På denne bakgrunn av har vi delt inn

gjestedøgnene i åtte grupper, som igjen er delt inn i sommer halvår og vinter halvår . Disse åtte gruppene, med

angivelse av gjestedøgn for hver årstid er gjengitt i tabell en under. For b esøkende ved private fritidsboliger skiller

vi mellom besøkende som bor utenfor regionen og besøkende som også har primærbolig innenfor regionen.

Vi har definert sommer halvåret som mai til oktober og vinterhalvåret som november til april. Ved inndelin gen

tar vi sikte på at sesongene skal være like lange, at sommersesongen primært skal dekke månedene med barmark

og at vintersesongen primært skal dekke månedene med snødekke.

Vi ser at det er størst sesongvariasjon for campinggjester, der hele 92 prosent av gjestene kommer på

sommerhalvåret . For hotellgjester og besøkende ved private fritidsboliger er det langt jevnere, med om lag 45

prosent av gjestedøgnene om vinterhalvåret og 55 prosent sommerhalvåret.

På hotellene i regionen er det klart flest gjester med yrke - eller kurs/konferanse som formål for reisen, cirka 70

prosent av alle gjestedøgnene faller inn under denne kategorien. Overvekten av yrkesreisende er mest tydelig

på Hadeland der nesten 90 prosent av gjestedøgnene faller inn under denne kategori en. For Gjøvikregionen er

det tilsvarende tallet betydelig lavere, på rundt 60 prosent. Dette er naturlig da hoteller i Gjøvik bysentrum er

enkelt tilgjengelige for turister, mens hotellene på Hadeland gjerne ligger et stykke unna kollektive knutepunkter.

Tabell 1 - Antall gjestedøgn i Gjøvikregionen, Hadeland, Ringerike og de tre regionene samlet, i 2013. Kilde: Statistikknett,
SSB, TØI, Menon (2014)

Merk at for besøkende ved fritidsbolig vil ikke besøkstallene fra de tre regionen e samlet summere seg opp på

samme måte som de kommersielle gjestedøgnene . Dette er fordi a t når vi ser på de ti kommunene som én stor

4 Vi skiller kun mellom nordmenn og utlendinger generelt. Utlendinger utgjør cirka 15 prosent av hotellgjestene og 10 prosent a v
campinggjestene. De tre største gruppene av utenlandske turister er tyskere, svensker og nederlendere. Henviser til statistikknett for mer
detaljert informasjon om overnatt i ng per nasjonalitet .
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region, så vil flere av fritidsboligene falle inn under kategorien «fra regionen» , og da færre falle innenfor «utenfra

reg ionen». Samlet antall gjestedøgn for de to kat e goriene av fritidsboliger blir imidlertid likt.

For å finne antall gjestedøgn for hotell - og camping/hyttegrendgjester5 sommer og vinter i de tre regionene har

vi brukt månedlig statistikk for 2013 fra Statistikknett Reiseliv, som har systematisert Statistisk sentralbyrås (SSB)

statistikk .6

For å finne antall gjestedøgn på private fritidsboliger har vi måttet gjøre et estimat . Ved å kombinere SSBs

statistikk over a ntall fritidsb ygninger i regionen med Agderforsknings data på eierskap, beregner vi antall

fritidsboliger som eies av innbyggere innenfor og utenfor regionene.

I følge SSB er det 13 587 fritidsbygninger7 i de ti kommunene til sammen. Vi antar at 92 prosen t av fritidsboligene

er i bruk og får da at det er 12 500 fritidsbygninger8. Av de 12 500 beregner vi at 6394 fritidsboliger har eiere

som er bosatt utenfor regionen og at 6106 fritidsboliger er eid av mennesker som også bo r innenfor regionen .9

En mer de taljert oversikt over antall fritidsbygninger og eierskap i de tre regionene vises i Tabell 2 under. Vi har

videre multiplisert antall fritidsbygninger som er i bruk m ed gjennomsnittlig antall gjestedøgn per år per

fritidsbolig i området , som TØI har beregnet til å være 76,1 gjestedøgn . På denne måten estimerer vi at det er

omtrent 4 87 000 gjes tedøgn per år i fritidsboliger med eiere utenfra regionen, og 465 000 gjestedøgn i

fritidsboliger med eiere innenfor regionen . Vi har benyttet samme sesongfordeling av gjestedøgn ved

fritidsboliger i området som for nærliggende Midt - Gudbrandsdalen, hvor det finnes en fritidsboligundersøkelse

for 2012 som har dokumentert bruksdøgn per sesong .10

Tabell 2 - Oversikt over antall hytter i regionene og eierskap. Kilde: SSB, Agderforskning.

3.2.2. Forbruk per gjestedøgn per segment
For å beregne totalt forbruk knyttet til hvert segment må vi knytte sammen ant all gjestedøgn med forbruk per

gjestedøgn segment for segment. I dette avsnittet presenteres kildene til, og beregninger av, forbruk per

gjestedøgn.

5 For camping/hyttegrend om vintersesongen på H adeland finn es ikke gjestedøgns tatistikk pga . få aktører og konfidensialitetshensyn . Vi har
imidlertid fått oppgitt at Lygna camping har 11 680 gjestedøgn i vinterperioden og bruker dette som samlet antall gjestedøgn. Vi antar samme
fordeling av nordmenn og utlendinge r som for campingturister på Ringerike .
6 Fordelingen av utenlandske hotellgjestedøgn mellom yrkes - og fritidsreisende er ikke rapportert på Statistikknett, men vi antar den følger
samme fordelingen som nordmenn. Etter samtale med flere hoteller i området har vi fått oppgitt at en ikke ubetydelig andel utenlandske
gjester er yrkesreisende og at disse ofte er ansatte i norske filialer i utlandet eller er innkjøpere av norske varer produse rt i regionen.
7 Én fritidsbygning kan potensielt inneholde flere boen heter. For enkelhets skyld regner vi likevel én fritidsbygning som én fritidsbolig/hytte,
og bruker begrepene om hverandre. Totalt antall bruksdøgn for hyttesegmentet kan derfor betraktes som et konservativt estimat .
8 I tråd med antakelse som er gjort i «Prosjektplan Synnfjell Randsfjorden Hytteutvikling 25.06.14»
9 I ringvirkningsanalyser er det vanlig å se bort ifra hytter som er eid innenfor regionen, da brukerne her ikke vil tilføye ko nsum men ha sitt
konsum i regi onen også til daglig. Etter oppdragsgivers ønske belyser vi likevel antall gjestedøgn og forbruket knyttet til fritidsboligene eid
av den lokale befolkningen .
10 «Fritidsboligundersøkelse 2012 i Midt - Gudbrandsdalen».
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Forbruksnivået for alle de kommersielle gjestedøgnene samt fordelingen av forbruket for yrkesreisende e r hentet

fra Innovasjon Norges T uristundersøkelse sommeren 2013 . F orbrukstallene for besøkende ved privat fritidsbolig,

samt fordelingen av forbruk for de øvrige segmentene er hentet fra Transportøkonomisk institutts (TØI)

nasjonale ferie - og fritidsunders økelser fra sommeren 2008 og vinteren 2009 , samt fra rapportene Utenlandske

turisters forbruk i Norge 2007 og N asjo nal Fritids boligundersøkelse 2008 .11 I alle undersøkelsene er det gjort

spørreundersøkelser/intervju der de reisende har blitt bedt om å oppg i gjennomsnittlig døgnforbruk fordelt på

ulike kategorier.

Vi benytter Transportøkonomisk Institutts kartlegging av de tilreisendes forbruk om sommeren og vinteren

for delt på sju forbrukskategorier ; «overnatting», «servering», «transport», «dagligvarer», «øvrige varekjøp»,

«aktiviteter» og «andre utgifter». 12 Informasjon om fordelingen mellom de ulike forbrukskategoriene er fra

2005 - 2009, og i mangel på nyere statistikk antar vi at denne er lik i dag.

Innovasjon Norges Turistundersøkelse sommeren 2013 kartlegger kun gjennomsnittlig forbruk per gjestedøgn for

ulike nasjonaliteter, og skiller ikke mellom camping - og hotellgjester. Undersøkelsen kartlegger også kun forbruk

om sommeren. For å estimere fordeling av forbruket på nordmenn og utlendinger ved ca mping og hotell har vi

sett på forholdet mellom antall besøkende fra de to segmentene på nasjonalt nivå om sommeren samt sett på

forhold mellom camping /hyttegrend og hotellgjesters forbruk fra TØI s Nasjonal ferie og forbruksundersøkelse

sommeren 2008 . Vi f inner at 58 prosent av gjestedøgnene for fritidsreisende om sommeren er ved

camping/hyttegrend og 42 prosent ved hotell. Fra den samme undersøkelsen finner vi at nordmenn ved hotell

har omtrent 1,83 ganger så stort forbruk som nordmenn som overnatter ved c amping/hyttegrend. Fra Innovasjon

Norges undersøkelse finner vi at gjennomsnittlig forbruk for alle fritidsreisende nordmenn er 1160 kroner per

gjestedøgn. Vi kan da sette opp følgende regnestykke , der x er estimat på camping/hyttegrendgjesters forbruk;

An del campinggjester * x + andel hotellgjester * relativt forbruk* x = 1160

0,58 * x + 0,42 * 1,83x = 1160

Vi løser for x og finner at forbruket for norske campinggjester om sommeren er cirka 860 kroner. Vi multipliserer

så dette tallet med 1,83 for å finne hotellgjesters forbruk, som da beløper seg til cirka 1570 kroner13. Vi gjør

tilsvarende eksersis for å finne utlendingers forbruk , hvor vi finner forholdet mellom camping - og hotellgjesters

forbruk fra TØIs rapport Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 .

For å beregne forbruk om vinteren ser vi på forholdet mellom vinter og sommerforbruk for de ulike gjestene fra

TØIs rapporter, og ganger sommerforbruket fra Innovasjon Norge med forholdstallene vi finner. For eksempel

finner vi at nordmenn ved hotell bru ker 1,2 ganger så mye penger per gjestedøgn om vinteren som om

sommeren. Vi multipliserer da 1570 kroner per gjestedøgn (som vi beregnet over) med 1,2 og får at nordmenn

på hotell har et døgnforbruk på omtrent 1885 kroner om vinteren.

Forbrukstallene for hyttebesøkende er hentet fra TØIs Nasjonal fritidsboligundersøkelse 2008 , som viser

gjennomsnittlig døgnforbruk på fylkesnivå. Undersøkelsen viser at hytteeiere som bor lengre unna har 40%

høyere transportkostnader, slik at transportkostnaden er ulik for h ytteeiere med bosted innad i regionen og

hytteeiere bosatt utenfor regionen. Vi har ikke justert hytteieres forbruk etter sesong, men antatt at forbruket

11 TØis rapporter er en del av TOURIMP ACT serien som er et samarbeid med SSB.
12 Undersøkelsen til Innovasjon Norge viser ikke detaljerte utgiftskategorier for fritidsreisende, så vi benytter fordelingen fr a TØIs tidligere
rapporter. For yrkesreisende viser rapporten tall på utgifter som går ti l overnatting og transport, og så har vi fordelt resten av forbruket på
de resterende kategoriene basert på tidligere tall fra TØI. .
13 Tallene i forbrukstabellene som følger avviker noe, da disse er rundt av til nærmeste 5 for enkelhets skyld.
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er likt sommer - og vintersesongen. Vi har videre inflasjonsjustert forbrukstallene i tråd med Norges Banks

oppgivelse av konsumprisindeksen, slik at de skal tilsvare forbruk i 2013.

Når vi ser på yrkesreisende sitt forbruk er det viktig å være klar over at eventuell leie av møtelokale eller andre

kurs/konferanserelaterte utgifter som ar beidsgiver gjerne betaler på forhånd ikke er inkludert. Estimatet for

forbruket knyttet til hvert gjestedøgn som vi benytter her vil derfor trolig være noe konservativt .

I tabellene under har vi oppsummert forbrukstallene per gjestedøgn sommer og vinter pe r besøkskategori. Faste

kostnader ved hytter er ikke inkludert.

Vi ser at forbruket til utlendinger er høyere enn forbruket til nordmenn for alle overnattingskategorier, og ikke

overraskende at yrkesreisende har høyest forbruk. Forbruket er ikke veldig hø yt for tilreisende til egen

fritidsbolig , noe som er rimelig da besøkende ved egen fritidsbolig blant annet ikke har kostnader til overnatting .

For hotellgjester på feriereise er overnatting og servering de største utgiftspostene. Vi ser at fritidsreisend e

utlendinger bruker forholdsvis mye penger på aktiviteter og varekjøp både sommer og vinter.

Tabell 3 - Oversikt over forbruk per gjestedøgn til de ulike overnattingssegmentene, sommerhalvåret. Kilde: TØI , IN.

Tabell 4 - Oversikt over forbruk per gjestedøgn til de ulike overnattingssegmentene, vinterhalvåret. Kilde: TØI

I denne analysen er vi opptatt av å isolere det forbruket som tilfaller regionene vi studerer. Utgifter til overnatting

skjer lokalt , mens de øvrige utgiftene til en viss grad vil foretas på butikker, restauranter og opplevelsesforetak

utenfor regionene . Samtidig vil det også være mange reisende som overnatter utenfor regionen (og derfor ikke

fanges opp av overnattingsstatistikke n) , som ha r en del av sitt forbruk innenfor de studerte region ene . De to

effektene vil trolig omtrent utligne hverandre , slik at vi her kan anta at 100 prosent av forbruks utgiftene til

overnattingssegmentene vil bli igjen lokalt . Vi har gjort et t unntak fr a denne hovedregelen n år det gjelder

transportutgifter . F or utenlandske gjester ved camping/hyttegrend samt for besøkende til privat fritidsbolig med

bosted utenfor regionen , antar vi at halvparten av transportkostnadene vil være betalt på forhånd til aktø rer
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utenfor region ene . Også for nordmenn på yrkesreise antar vi at 50 prosent av transportkostnadene vil tilfalle

andre steder, blant annet fordi det ikke er noen flyplass i regionen. For utenlandske ferie – og yrkesreisende som

bor på hotell antar vi at kun 30 prosent av transportutgifter vil tilfalle regionen, da mesteparten av utgiftene til

transport går til flybillett som vil være betalt på forhånd.

I tillegg vil de studerte regionene ha tilreisende fra Oslo og andre nærliggende steder på dagsbesøk. O mfanget

av forbruket til denne gruppen er vanskelig å estimere siden vi ikke vet omfanget av antall dagsbesøkende og

deres tilhørende dagsforbruk , og vi utelate r dagsbesøkende fra denne analysen.

3.3. Beregninger av faste kostnader og investeringer i fritidsboliger
Den direkte reiselivsrelaterte omsetningen i de tre regionene er ikke bare knyttet til antall gjestedøgn for ulike

gjester. Mye av omsetningen er også knyttet til faste kostnader ved eksisterende hytter og i forbindelse med

bygging av nye hy tter. Selv om store deler av omsetningen vil tilfalle for eksempel byggentreprenører utenfor

regionene, vil også vesentlige inntekter tilfalle lokale aktører.

3.3.1. Faste kostnader
Vi har delt de faste kostnadene inn i fire kategorier: «offentlige avgifter», «st røm og brensel», « bygg og anlegg »

og «utstyr, innredning og øvrige varekjøp». Merk at kategorien «bygg og anlegg» også inkluderer feste - og

bygslingsavgift så vel som kjøp av utstyr og tjenester i forbindelse med vedlikehold. Offentlige avgifter inkluderer

eiendomsskatt , renovasjonsavgift og andre kommunale avgifter , inkludert vei og brøyting .14

For å finne kostnader forbundet med eierskap og vedlikehold av hytter har vi tatt basis i anslåtte kostnader fra

«Prosjektplan Synnfjell Randsfjord Hytteutvikling » fra 2014 og « Fritidsboligundersøkelse 2012 i Midt -

Gudbrandsdalen » samt benyttet fordelingen til utgifter fra TØIs Nasjonale Fritidsboligundersøkelse (2008). Som

Tabell 2 viste er det 6 394 hytter i bruk som har eiere utenfra regionen og 6 106 hytter med eiere som også er

bosatt innad i regionen. Alle hytteeierne vil ha de samme faste kostnadene uavhengig av bosted, men andel

utgifter som blir foretatt innenfor regionene vil være ulik. I tabellen under viser vi omfanget av de faste

kostnadene og andelene som vil tilfalle lokale aktører for de to gr uppene med hytteeiere for de tre regionene

samlet (alle de ti kommunene som utgjør Gjøvikregionen, Hadeland og Ringerike) .

For å anslå lokale entreprenørers andel er har vi basert oss på erfaring fra tidligere studier, egne kvalitative

vurderinger samt sam taler med lokale aktører. Noen viktige resonnementer som ligger bak er som følger ; f or de

hyttene som har eiere bosatt utenfor regionen vil en stor andel av varekjøp bli foretatt nær hjemsted. V i har

derfor antatt at kun 50 prosent av disse utgiftene vil t ilfalle aktører innenfor regionene, noe som er i tråd med

resultatene fra hytteundersøkelse n fra Midt - Gudbrandsdalen .15 Basert på samme undersøkelse har vi anslått at

andelene til bygg - og anleggsbransjen i regionen er henholdsvis 80 prosent for hytter med eiere bosatt utenfor

regionen og 100 prosent for hytt e eiere som også er bosatt innenfor regionen . For alle hytteeiere har vi antatt at

75 prosent av utgiftene til strøm og brensel vil tilfalle aktører lokalt16.

14 Fire av d e ti kommunene hadde eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer i 2013 (Gjøvik, Lunner, Gran og Ringerike). I 2014 vedtok
Nordre Land også eiendomsskatt på fritidseiendommer.
15 Referanse: Fr i tidsboligundersøkelse 2012 i Midt - Gudbrandsdalen. Vinteren 2012.
16 Nettleie selskaper er naturlig e lokale monopol og drøyt 50 prosent av strømutgiftene til nordmenn går til nettleie (SSB). Videre oppgir lokale
kraftselskap å ha omkring 50 prosent av lokale innbyggere som kunder. Vi antar derfor at 75 prosent av totale strømutgifter tilfaller lokale
aktører.
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Tabell 5 - Faste ko stnader for private fritidsboliger i hele regionen (ti kommuner). Kilde: TØI, Fritidsboligundersøkelse i
Midt - Gudbrandsdal , Menon (2014)

3.3.2. Bygging av friti d sboliger
Det er ikke bare eksisterende hytter som genererer hytterelatert omsetning i regionene . Den lokale hyttestanden

er i stadig vekst. Stor aktivitet i bygg - og anleggs bransjen knytter seg til bygging av nye hytter.

For å kartlegge omfanget av hyttebygging har vi sett på statistikk fra SSB som viser antall ferdigstilte og igangsatte

fritidsbygn inger på kommunenivå per år. Ettersom h yttebyggingen fluktuerer en del fra år til år , har vi vektet

byggetallene for igangsatte og fullførte fritidsboliger likt , og tatt et gjennomsnitt for 2012 og 2013. S lik har vi

beregnet antall nye fritidsbygninger til å være 87 i året i Gjøvikregionen, 14 på Hadeland og 33 i Ringerike , tallene

står oppsummert i tabellen under. Tilsvarende har vi vektet igangsatt og fullført bruksareal likt for å finne

snittareal for nybygde hytter i regionene, som vi har beregnet til r undt 7 5 m2 for hele regionen .

Tabell 6 - Antall nye hytter ila. ett år i hver region , gjennomsnitt for 2012 - 2013 . Kilde: SSB

I forbindelse med hyttebygging har vi delt kostnadene opp i to kategorier ; utgifter til tomt og utgifter til bygg og

anlegg. Vi har anslått gjennomsnittlig tomtepris i området til å være 450 000 kroner ved å ta et gjennomsnitt av

alle tomter som ligger til salgs på Finn.no i de ti kommunene i slutten av september. Å utbedre og klargjøre en

tomt til hyttebygg ing krever både arbeidsinnsats og andre investeringer, men samtidig e r en del av utgiften til

tomt kun et skifte av eiendomsverdien fra selger til kjøper, snarere enn generering av nye verdier. Vi antar derfor

at kun halvparten av tomteutgiftene vil være knyttet til verdiskapende aktivitet i det lokale næringslivet.

Kost na dene til bygg og anlegg har vi anslått til 2 millioner kroner per nye hytte etter å ha undersøkt pris på ferdige

hytter hos fl ere leverandører , samt vurdert lokale hyttegrendprosjekter som Lygna hyttegrender på Hadeland .

Vi har videre anslått lokale byggentreprenører sine andeler av inntektene i Gjøvikregionen, Hadeland, Ringerike

og hele regionen samlet basert på størrelsene på regionene og det tilhørende tilbudet av varer og tjenester innen

bygg. Regionen som helhet har et stort tilbud både på innsatsfaktorer og arbeidskraft, men vi ser ikke at det er

registrert noen totalentreprenører av hytter på Hadeland eller Ringerike. Side n vi vet at det er veldig vanlig både

blant privatpersoner og profesjonelle eiendomsutviklere å kjøpe slike standardiserte løsninger antar vi at kun 50

prosent av utgiftene til hyttebygging tilfaller disse to regionene . I Gjøvikregionen er det imidlertid registrert minst

én totalentreprenør, «Oppland bygg og anlegg», i Nordre Land kommune. Vi antar derfor at hele 80 prosent av
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bygg e utgifter vil tilfalle lokale aktører i Gjøvikregionen og for de ti kommunene samlet, mens 20 pro sent tilfaller

eksterne aktøre r. Tabellen nedenfor oppsummerer forutsetningene vi har benyttet i våre beregninger .

Tabell 7 – Forutsetninger benyttet i beregning av totale investeringer i nye fritidsboliger . Kilde: Menon, Finn (2014)

4. Forbruk og investeringer i regionene
Så langt har vi presentert antall gjestedøgn og forbruk per segment, samt at vi har gått igjennom antall

eksisterende fritidsboliger og faste kostnader knyttet til disse, i tillegg til antall fritids boliger under oppføring med

tilhø rende inve steringer. I dette kapittelet vil vi knytte alt forbruket sammen og presentere totalt reiselivsrelatert

forbruk i hver region per forbrukskilde, det vil si både forbruket til de ulike kundesegmentene og kostnadene

knyttet til eksisterende og nye hytter. Vi dere gjør vi et skille mellom de inntektskildene som går inn under

definisjonen av reiselivseksport, og de som faller utenfor. Dette forklares nærmere i neste avsnitt.

4.1. R eiselivseksport eksport på 1, 17 milli arder kroner i 2013
I dette avsnittet ser vi på samlet forbruk for alle forbrukskildene som faller inn under definisjonen av

reiselivseksport. Reiselivseksport innebefatter alt forbruket til de tilreisende som bor utenfor regionene til vanlig .

Det medfører at vi her har tatt ut både det variable og fast e forbruket til hyttegjester som også bor innenfor

regionene vi studerer. I neste kapittel (kapittel 5 ) beregner vi direkte virkninger og ringvirkninger av

reiseliv srelatert forbruk og ser derfor kun på reiselivseksporten . Tabell 8 under viser samlet forbruk per

forbrukskilde innen reiselivseksport , mens gruppen av reisende innen egen region kommenteres kort i neste

delkapittel.

Vi ser at de n største inntektskilden fra reiselivseksport i Gjøvikregionen knytter seg til bygging av nye hytter . Av

de tre regionene vi ser på har Gjøvikregionen både flest hytter og størst omfang av hyt tebygging. I tillegg har

regionen et relativt stort lokalt tilbud av varer og tjenester, slik at størsteparten av forbruket også tilfaller

regionen. Yrkesreisende nordmenn genererer nest størst inntekter for reiselivsnæringen i Gjøvikregionen. Både

p å Hade land og Ringerike er yrkesreisende nordmenn den største inntektskilden. Som vi så tidligere har hotell i

begge regioner en veldig stor overvekt av yrkesreisende, og dette er en gruppe med høyt forbruk per gjestedøgn.

I begge regioner er også eksisterende hytter en stor inntektskilde ne, men s omfanget av hyttebygging er

betraktelig lavere enn i Gjøvikregionen. F or stor regionen samlet (Gjøvikregionen - Hadeland - Ringerike) er det

yrkesreisende nordmenn og bygging av nye hytter som genererer størst inntekter.
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Tabell 8 - Totalt forbruk per kilde innenfor reiselivseksport i hver region. Kilde: Menon (2014)

4.2. Lokale hytteeiere: F orbruk og investeringer på 3 4 1 millioner kroner
B esøkende fra egen region går som nevnt ikke in n under definisjonen av reiselivseksport, men det er likevel

interessant å belyse gruppens totale forbruk . Tabellen nedenfor viser forbruket til hytteeierne , samt det totale

reiselivsrelaterte forbruket som inkluderer reiselivseksporten fra forrige avsnitt .

Vi ser at forbruket til lokale hytteeiere samlet utgjør mellom 2 0 og 25 prosent for de ulike regionene. S elv om

denne gruppens forbruk skjer i regionen også til daglig, kan det tenkes at flere ville reist utenfor regionen på ferie

dersom de ikke hadde eid fritidsbolig her. Slik kan det argumenteres for at også denne gruppen tilfører et

merkonsum til regionen. På den annen side kan det tenkes at denne gruppen ville hatt sitt konsum hjemme

dersom de ikke hadde hatt hytte i regionen.

I ringvirkningsanalyser ser man på effektene av tilreisende personers forbruk, det vil si ringvirkningene av

reiselivseksporten, o g dermed utelates lokalt bosatte personers forbruk fra videre analyse.

Tabell 9 - Totalt forbruk for hyttebesøkende innenfor egen region , samt totalt reiselivsrelatert forbruk oppsummert . Kilde:
Menon (2014)
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5. Ringvirkninger av r eiselivseksporten fra regionene
I forrige kapittel beregnet vi det totale reiselivsrelaterte forbruket og investeringer knyttet til fritidsboliger for

reiselivseksport og for reisende innenfor egen region . Vi presenterte resultatet med utgangspunkt i kilde ne til

inntektene. I dette kapittelet skal vi vise hvilke næringer i regionene som får omsetning som følge av tilreisendes

reiselivsrelatert e forbruk, det vil si ringvirkninger av « reiselivseksporten » fra regionene. Vi vil også angi den

relaterte verdiskap ingen, og hvor mange som kan tenkes å sysselsettes som følge av dette forbruket.17 Vi viser

først direkte effekter på omsetning, verdiskaping og sysselsetting i de tre ulike regionene og deretter presenterer

vi tallene for hele regionen samlet med indirekte ringvirkning er . De indirekte r ingvirkningene av det

reisel ivsrelaterte forbruket oppstår i det reiselivsnæringene kjøper varer og tjenester fra underleverandører som

også opplever omsetning, verdiskaping og sysselsetting som et resultat.

5.1. Direkte effekter på regionsnivå
Næringslivet opplevde ifølge Menons beregninger en samlet direkte omsetning på 581 millioner kroner i

Gjøvikregionen, 2 16 millioner kroner på Hadeland og 3 54 millioner kroner i Ringerike . Den reiselivsrelaterte

omsetningen tilsvarer en verd iskaping på 2 18 millioner kroner i Gjøvikregionen, 8 4 millioner kroner på Hadeland

og 1 34 millioner på Ringerike. Omsetningen tilsvarer en aktivitet på henholdsvis 500 sysselsatte personer i

Gjøvikregionen, 2 09 sysselsatte på Hadeland og 3 19 sysselsatte i Ringerike . Vi vil i dette delkapittelet se på

tallene i detalj for de tre regionene.

5.1.1. Tilreisende skapte en omsetning på 581 millioner kroner i Gjøvikregionen
Næringsli vet i Gjøvikregionen opplevde i følge Menons beregninger en samlet direkte omsetning på 581 millioner

kroner fra reiselivsrelatert forbruk. Denne direkte omsetningen bidrar til en verdiskaping på 2 18 millioner kroner

og til å sysselsette 5 00 personer . Figur 3 a) under viser hvordan omsetningen og verdiskapingen for deler seg

mellom ulike næringer og Figur 3 b) viser sysselsettingen fordelt på næring.

Vi ser at det er bygg - og anleggsbransjen som oppnår størst omsetning fra tilreisendes forbruk med 1 89 millioner

kroner. Det er hytteeiere som skaper denne omsetningen, ved å kjøpe bygg og vedlikeholdstjenester for nye og

eksisterende hytter. For b ygg - og anleggsbransjen beløper 6 4 millioner kroner seg til verdiskaping, altså litt over

en tredjedel av omsetnin gen. Nest størst omsetning får overnattingsaktører med 116 millioner kroner, hvor 51

millioner kroner beløpe r seg til verdiskaping. Overnattingsbransjen er arbeidsintensiv, det vil si at det krever mye

personell for å drive innen bransjen . Arbeidsintensive bransjer har gjerne en høyere verdiskapingsmargin enn

mange andre næringer fordi en stor andel går til å lø nne de ansatte , og derfor er også verdiskapingen innen

overnatting i Gjøvikregionen relativt høy. I Gjøvikregionen er det i denne bransjen at flest arbeidsplasser skapes

fra reiselivet, med 143 arbeidsplasser. Mange hoteller har også integrert restaurant - og varehandelsvirksomhet,

slik at noe av aktiviteten innen disse bransjene i realiteten vil tilfalle overnattingsaktører.

Tredje størst omsetning får varehandelsbedrifter med 81 millioner kroner, hvor hytteeieres kjøp av utstyr og

innredning gir det størs te bidraget. V erdiskapingen for varehandel er betydelig lavere på 1 3 millioner kroner,

som utgjør drøyt 15 prosent av omsetningen. En stor del av omsetningen innen varehandel går til kjøp av varer

og tjenester fra underleverandører, slik at kun en liten andel av omsetningen bli verdiskaping, altså lønn til de

ansatte og driftsresultat (EBITDA). B åde varehandel og bygg og anlegg er rel ativt lite arbeidsintensive relativt til

omsetningen ; bygg og anlegg sysselsetter 79 personer og varehandel sysselsetter 2 9 personer, noe som er færre

enn bransjer som overnatting og servering.

17 Verdiskaping er omsetningen som «blir igjen» i bedriften etter vare - og tjenestekjøp. Verdiskaping kan deles opp i lønnskostnader og
driftsresultat fø r skatt, avskrivinger og nedskrivinger.
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Figur 3 – a) Reiselivsrelatert omset ning og verdiskaping i Gjøvikregionen fordelt på næringer. b) Reiselivsrelatert
sysselsetting i Gjøvikregionen i 2013 fordelt på næringer. Kilde: Menon (2014)

Serveringsbransjen får en omsetning på 66 millioner kroner og en verdiskaping på 27 millioner k roner, og

opplevelse sbransjen får en omsetning på 41 millioner kroner der 1 6 millioner utgjør verdiskaping. Servering og

opplevelser er også arbeidsintensive bransjer , og her sysselsettes henholdsvis 119 og 49 ansatte . Bransjene har

forholdsvis liten andel vare - og tjenestekjøp og høy verdiskaping, der relativt mye av verdiskapingen vil gå til å

lønne ansatte.

Transportbransjen opplever en omsetning på 55 millioner kroner som følge av reiselivsrelatert forbruk, hvor 33

millioner kroner utgjør verdiskaping. 33 personer sysselsettes som følge av denne aktiviteten. Transportsektoren

i regionen er den næringen med høyest verdiskaping i forhold til omsetning, samtidig som den har en relativt lav

andel vare - og tjenestekjøp fra underleverandører. Transport er hel ler ikke like arbeidsintensivt som overnatting,

servering og opplevelser. D et vil si at dette er en næring hvor store deler av inntekten e blir igjen i bedriftene som

driftsresultat. Transportbransjen i de ti kommunene er relativt mer arbeidsintensiv og har relativt lavere andel

vare - og tjenestekjøp sammenliknet med landet for øvrig. Dette har nok sammenheng med at største aktør i

regionen, Nettbuss Øst AS (del av det større konsernet Nettbuss) har relativt mange ansatte registrert på filialet

i Gran, samti dig som varekjøp trolig gjøres sentralt fra Nettbuss - konsernet.

Ellers får offentlig sektor en omsetning på 18 millioner kroner som følge av hytteeiernes bruk av kommunale

tjenester og liknende, og en antatt verdiskaping18 på 9 millioner kroner og 20 sysselsatte. Verdiskaping og antall

sysselsatte i offentlig sektor er vi forsiktige med å tolke fordi det er vanskelig å måle. K raftnæringen får omsetning

på 15 millioner kroner og verdiskaping på 5 millioner noe som sysselsetter 3 person er .

5.1.2. Tilreisende skapte en omsetning på 2 16 millioner kroner på Hadeland
Næringslivet på Hadeland opplevde i følge Menons beregninger en samlet direkte omsetning på 2 16 millioner

kroner fra reiselivsrelatert forbruk. Denne omsetningen bidrar til en verdiskaping på 8 4 millio ner kroner og bidrar

18 Verdiskaping i offentlig sektor er et omdiskutert mål, den er her vist som antall ansatte multiplisert med
gjennomsnittlig årslønn i kommunal - og fylkeskommunal sektor.
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til å sysselsette 2 09 personer. Figuren under viser hvordan omsetningen , verdiskaping og sysselsetting fordeler

seg mellom ulike næringer.

Vi ser at det er overnattingsbransjen som får størst omsetning fra reiselivsrelatert forbruk med 55 millioner

kroner, hvorav 24 millioner kroner utgjør verdiskaping. Andel omsetning til overnattingsaktørene er relativt

større på Hadeland i forhold til de andre regionene, noe som ikke er unaturlig gitt at Hadeland er den regionen

som har størst andel kommersielle overnattinger. Overnatting er som nevnt en arbeidsintensiv bransje og er

følgelig den bransjen som sysselsetter flest på Hadeland , med 68 sysselsatte personer som følge av reiselivet i

regionen.

Bygg og anlegg og v arehandel får nest størst oms etning fra reiselivsrelatert forbruk med henholdsvis 35 og 34

millioner kroner i omsetning. Det er vedlikehold og oppgradering av eksisterende hytter, samt hytteeiernes kjøp

av utstyr, innredning og annet som skaper denne mesteparten av denne omsetningen. For bygg og anlegg utgjør

12 millioner kroner verdiskaping, mens det tilsvarende tallet for varehandel er 6 millioner kroner . Aktiviteten

innen bygg og anlegg sysselsetter 15 personer, mens varehandel bidrar til å sysselsette 12 personer. Både

varehandel og bygg og anlegg er relativt lite arbeidsintensive bransjer, der relativt store andeler av omsetningen

går til å kjøpe andre viktige innsatsfaktorer.

Videre får serveringsaktører en omsetning på 30 millioner kroner fra reiselivet, noe som bidrar til en verdiskaping

på 12 millioner kroner og sysselsetting av 54 personer. Servering er altså den bransjen hvor det sysselsettes nest

flest, etter overnatting.

Figur 4 - a) Reiselivsrelatert omsetning og verdiskaping på Ha deland fordelt på næringer. b) Reiselivsrelater t sysselsetting
på Hadeland i 2013 fordelt på næringer. Kilde: Menon (2014)

Vi har beregnet at transportsektor får en omsetning på 25 millioner kroner og en verdiskaping på 15 millioner fra

reiselivsrelatert konsum. Dette bidrar til å sysselsette 25 personer.

Opplevelsesbedrifter får 17 millioner kroner i omsetning, hvor 7 millioner utgjør verdiskaping og 21 personer

sysselsettes som følge. I likhet med overnatting og servering er opplevelsesbransjen relati vt arbeidsintensiv, slik
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at en stor del av verdiskapingen trolig utgjør lønn til ansatte (verdiskaping er summen av lønn til de ansatte og

driftsresultat (EBITDA ) ).

For offentlig sektor skaper hytteeierne en omsetning på 1 1 millioner kroner, der 5 millione r kroner er estimert

til å utgjøre verdiskaping. Denne aktiviteten bidrar a ntakeligvis til å sysselsette 12 personer. Husk at anslag for

verdiskaping og sysselsetting i offentlig sektor må tolkes med forsiktighet.

Den lokale k raftnæringen får 9 millioner kroner i omsetning og 3 millioner i verdiskaping fra hyttefolkets forbruk

av strøm og brensel , noe som bidrar til å sysselsette 2 person er .

5.1.3. Tilreisende skapte en omsetning på 354 millioner kroner på Ringerike
Næringslivet i Ringerike opplevde ifølge Menon s beregninger en samlet direkte omsetning på 354 millioner

kroner fra reiselivsrelatert forbruk. Denne omsetningen bidrar til en verdiskaping på 134 millioner kroner samt

til å sysselsette 319 arbeidstakere. Figuren under viser hvordan omsetningen , verdisk apingen og sysselsettingen

fordeler seg mellom ulike næringer.

Vi ser at bygg og anlegg er den bransjen som får størst inntekt fra reiselivsrelatert forbruk med en omsetning på

85 millioner kroner hvorav 2 9 millioner kroner utgjør verdiskaping. Vi beregner at cirka 36 personer sysselsettes

som følge av denne aktiviteten. Det er stort sett eksisterende hytteiere som bidrar til omsetningen, omfanget av

hyttebygging er betraktelig lavere på Ringerike enn for eksempel i Gjøvikregionen. Nest størst a ktivitet får

overnattingsaktører med en om setning på 78 millioner kroner og en verdiskaping på 34 millioner. Som vi har sett

er det yrkesreisende som i størst grad bidrar til denne omsetningen også på Ringerike. Overnatting er bransjen

som bidrar til å ska pe flest arbeidsplasser, der anslagsvis 95 personer sysselsettes av reiselivsrelatert forbruk.

Videre får varehandel en omsetning på 5 5 millioner kroner og en verdiskaping på 9 millioner. Det er spesielt

hytteeiernes kjøp av utstyr og innredning som bidrar til høy aktivitet for handelsstanden. Varehandel bidrar kun

til å sysselsette 20 personer, noe som er færre enn i samtlige bransjer med unntak av kraftnæringen.

Figur 5 - a) Reiselivsrelatert omset ning og verdiskaping i Ringerike fordelt på næringer. b) Reiselivsre latert sysselsetting i
Ringerike i 2013 fordelt på næringer. Kilde: Menon (2014)

Videre får serverin gsaktører en sam let omsetning på 43 millioner kroner hvorav 18 millioner er verdiskaping.

Som følge av denne omsetning en sysselsettes 78 personer . Videre får t ransportselskaper en omsetning på 33
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millioner, hvor to tredjedeler utgjør verdiskaping , og 34 personer sysselsettes. Opplevelsesbransjen får en

omsetning på anslagsvis 27 mi llioner kroner , hvor 11 millioner utgjør verdiskaping. Offentlig sektor får anslagsvis

19 millioner kroner i omsetning som følge av hytteeiernes bruk av kommunale tjenester og liknende. 9 millioner

kroner er estimert til verdiskaping og 22 personer sysselsettes. Kraftnæringen får en omsetning på 1 6 millioner

kroner, hvor 5 millioner er verdiskaping og 3 person er sysselsettes.

5.2. Ringvirkningene tilsvarer 1163 arbeidsplasser i hele storregionen
Næringslivet i storregionen Gjøvik - Hadeland - Ringerike opplevde ifølge Menons beregninger en direkte

omsetni ng på 1,17 milliarder kroner som følge av reiselivsrelatert forbruk . Denne omsetningen skapte deretter

ringvirkninger i form av vare - og tjenestekjøp på 320 millioner kroner i hele storregionen. Våre beregninger tilsier

at omsetningen tilsvarer 561 million er kron er i verdiskaping utover i verdikjeden og aktiviteten tilsvarer en

sysselsetting på 1163 personer hos de ulike aktørene og deres underleverandører i regionen . Figuren e under

viser hvordan omsetningen og verdiskapingen fordeler seg på de ulike næring sbransjene i regionen , samt hvor

mye omsetning og verdiskaping som skapes hos underleverandører til de andre bransjene ( ringvirkninger ) . Den

viser også hvor mange som sysselsettes i de ulike bransjene.

Ifølge våre beregninger skaper er den reiselivsrelater te omsetning en størst innen bygg - og anleggsbransjen med

339 millioner kroner, hvor 115 millioner kroner beløper seg til verdiskaping. Aktiviteten stammer fra regionens

12 500 fritidsbygninger i bruk som stadig krever vedlikehold og oppgradering samt fra b ygging av i overkant av

130 hytter i året. Av spesielt hyttetette områder i storregionen kan Nordre og Søndre Land, Østre Toten og

Ringerike nevnes.

Nest størst omsetning får overnattingsbedrifter med 249 millioner kroner i omsetning, hvor 108 millioner er

verdiskaping. Som vi har sett er det spesielt forretningsreisende som bidrar til denne omsetningen i regionen .

Ifølge overnattingsstatistikken står denne gruppen for 70 prosent av gjestedøgnene i storregionen og

forretningsreisende har også e t høyere forbruk enn ferie/fritidsreisende. Hoteller i hele storregionen, deriblant

Sundvolden hotell og Klækken hotell i Ringeriksregionen, Lygnasæter hotell i Hadeland og Quality hotell Strand i

Gjøvik har både konferansekapasitet og nærhet til en millio n mennesker i O slo - området. I forhold til avstand og

reisetid er storregionen konkurransedyktig i kampen om kurs - og konferansegjestene på Sørøstlandet.

Fra Menons regnskapsdatabase finner vi samlet omsetning for overnattingsaktører i hele regionen til å v ære cirka

460 millioner kroner. Våre beregninger tilsier imidlertid at overnattingsaktørene opplevde en omsetning på 249

millioner kroner fra reiselivsrelatert forbruk i 2013. Det er flere grunner til dette avviket, som det er viktig å være

klar over. Som nevnt vil ikke kurs/konferanseavgifter være inkludert i døgnforbruket til yrkesreisende, slik at

inntektene fra dette segmentet trolig er enda høyere. Videre har de fleste hotell integrert restaurantvirksomhet,

slik at en stor del av utgiftene til serverin g vil tilfalle overnattingsaktørene. Hotellenes restaurantvirksomhet vil

også ha kunder fra lokalbefolkningen, hvis forbruk ikke er en del av reiselivet. Noen hotell har også integrert

varehandel eller opplevelsestilbud.

Videre skaper den tilreisendes for bruk en omsetning på nesten 1 6 5 millioner kroner innen varehandelen, noe

som tilsvarer verdiskaping på 2 7 millioner kroner. Cirka 35 prosent av omsetningen innen handel stammer fra de

kommersielle overnattingssegmentenes variable forbruk av dagligvarer og andre produkter mens rundt 65

prosent stammer fra hytteeieres variable forbruk samt kjøp av utstyr og innredning til hyttene. Varehandelen i

Gjøvik har et bredt utvalg med blant annet kjøpesenteret CC Gjøvik og en livlig sentrumshandel. Den store

hyttebefo lkningen i Nordre og Søndre Land og på Toten bidrar altså til vesentlig omsetning for butikkene i Gjøvik.
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Den f jerde størst e omsetning en får serveringsbedrifter med 138 millioner kroner, hvor 58 millioner utgjør

verdiskaping. I likhet med overnattingsbrans jen er det yrkesreisende nordmenn som bidrar til klart mest

omsetning for restaurante r og andre serveringsbredrifter, et segment som bruker mye penger på drikke og

bespisning både på hotellene og på andre restauranter.

Videre har vi estimert at t ransportb ransjen opplever en omsetning på 112 millioner kroner hvor 67 millioner

utgjør verdiskaping. Transportbransjens største aktører i regionen er Nettbuss Øst, NSB Gjøvikbanen og

Snertingdal Auto. I tillegg skaper tilreisende god omsetning for bensinstasjoner i området.

Opplevelsesbedrifter får omsetni ng på 83 millioner kroner i storregionen, hvor 33 millioner utgjør verdiskaping.

Regionen huser flere viktige opplevelsesaktører, deriblant Hadeland Glassverk, Kistefos - museet, Mjøsmuseet og

Randsfjordmuseene. Biri travbane og Vitensenteret Innlandet trekker også mange mennesker til Gjøvikområdet.

Vi har beregnet at offentlige avgifte r knyttet til eierskap og bygging av fritidsboliger gir kommunene en omsetning

på 45 millioner kroner i storregio nen. Med utgangspunkt i SSBs KOSTRA - database har vi beregnet at den

relaterte verdiskapingen er på 23 millioner kroner . Til slutt får kraftnær ingen 38 millioner kroner i omsetning fra

hyttenes forbruk av strøm og brensel, hvor 12 millioner kroner er verdiskaping.

R ingvirkningene oppstår i det de berørte næringene benytter en stor del av sin genererte omsetning på vare - og

tjenestekjøp fra under leverandører i regionen. Vi har på bakgrunn av tidligere analyser og kjøringer av Menons

NOREG - modell19 her antatt at 40 prosent av vare - og tjenestekjøpene utover i verdikjeden tilfaller aktører i

storregionen. Våre beregninger viser at den direkte omsetni ng en skaper en videre omsetning på 320 mil l ioner

kroner hos underleverandører i ulike bransjer utover i verdikjeden , hvor av 118 millioner kroner er verdiskaping.

Figur 6 – Reiselivsrelatert omsetning og verdiskaping i Gjøvikregione n, Hadeland og Ringeriksregionen samlet. Kilde:
Menon (2014)

19 «Noreg» er en regionaløkonomisk ringvirknings - og likevektsmodell for hele Norge, utarbeidet på vegne av departementene. Noreg -
modellen er unik ved å være den eneste økonomiske prognosemodell for Norge som både tar hensyn til økonomiske likevektsegensk ape r og
til regional utvikling basert på sentrale prinsipper fra faget økonomisk geografi.
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Den arbeidsintensive overnattingsbransjen er også den bransjen som sysselsetter flest i de ti kommune ne samlet

som følge av reiselivsrelatert omsetning . Ifølge våre beregninger skaper tilreisen de en sysselsetting på 306

ansatte i storregionen. Overnattingsbransjen er svært arbeidsintensiv og har et lavt lønnsnivå, og dette bidrar til

at omsetning innen overnatting bidrar til langt mer sysselsetting enn de fleste andre bransjer.

Overnattingsbrans jen kan gjerne være svært viktig for å motvirke arbeidsledighet, spesielt blant yngre

arbeidstakere og innvandrere.

Servering er den mest arbeidsintensive bransjen i regionen; bransjen sysselsetter 251 ansatte som følge av

reiselivsrelatert forbruk. Serve ringsbransjen består som regel av mange små bedrifter med lav omsetning og få

ansatte. Det svært mange gründere som prøver seg innenfor serveringsbransjen, blant annet mange innvandrere

starter sitt eget og bransjen er derfor en viktig arena for sysselsett ing av arbeidskraft som har vanskeligheter

med å skaffe seg arbeid andre steder.

Bygg - og anleggsbransjen anses ikke som en reiselivsnæring, men både omsetnings - og sysselsettingstallene viser

at tilreisendes forbruk og investeringer skaper viktige inntekt er og tilhørende arbeidsplasser innen bransjen.

Bygg - og anleggsbransjen sysselsetter ifølge våre beregninger 1 43 ansatte på bakgrunn av reiselivseksporten fra

storregionen.

Transportbransjen er landets største reiselivsbransje mål i omsetning og verdiskap ing, og sysselsetter også

mange mennesker i Gjøvikregionen, Hadeland og Ringeriksregionen på bakgrunn av tilreisendes forbruk med 114

arbeidsplasser. Som nevnt tidligere er NSB Gjøvikbanen, Nettbuss Øst og Snertingdal Auto sentrale bedrifter i så

måte.

Ifø lge våre beregninger bidrar reiselivseksporten til å sysselsette 100 ansatte innen opplevelser i storregionen.

Opplevelsesbransjen er en variert reiselivsbransje med mange forskjellige aktører; her finnes blant annet museer,

sportsarrangører og guider. Det betyr at opplevelsesbransjen også har en svært variert bruk av arbeidskraft og

bransjen sysselsetter alt fra høyt utdannede kunstformidlere til selvlærte naturkjennere.

Figur 7 - Reiselivsre latert sysselsetting for Gjøvikregionen, Hadeland og Ringeriksregionen samlet . Kilde: Menon (2014)
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Varehandel er som nevnt lite arbeidsintensivt, og på tross av en omsetning på hele 1 6 5 millioner kroner skapes

det kun 5 9 arbeidsplasser i regionen. Varehandelen har naturlig en lav verdiskapings margin, da største delen av

omsetningen går til å kjøpe salgsvarer fra inn - og utland. Med bakgrunn i SSBs KOSTRA - database har vi beregnet

at offentlig sektor kan sysselsette 51 pe rsoner på bakgrunn av reiselivse ksporten, og vi har ellers beregnet at

kraft næringen har mulighet til å sysselsette 7 personer.

Menons kjøringer i av ITEM - modellen viser at den reiseliv srelaterte omsetningen i storreg ionen legger til rette

for andre - og høyereordens ringvirkninger som tilsvarer 131 arbeidsplasser hos underleverand ører i andre deler

av næringslivet i regionen.

6. Betydningen av Hadeland Glassverk
I dette delkapittelet undersøker vi betydningen til Hadeland Glassverk for reiselivsrelatert omsetning i regionene.

Vi gir først en kort presentasjon av foretaket for derette r å gjøre et regnestykke på hvor mye omsetning

tilreisende på dagsbesøk tilføyer regionen ved sitt forbruk på Hadeland Glassverk.

6.1. Om Hadeland Glassverk
Hadeland Glassverk ligger i Jevnaker, i naturskjønne omgivelser ved den sydlige enden av Randsfjorden.

Glassverket ble grunnlagt i 1762 og er en av Norges eldste industribedrifter med kontinuerlig drift. I dag er

Hadeland Glassverk både forvalter av historie og kulturarv, samtidig som det har Norges største fabrikkutsalg av

glass og porselen, hvor det satse s kontinuerlig på utvikling og design. Med 8 butikker og 3 spisesteder i historiske

bygninger, åpen glasshytte med museum og uteområder ved Randsfjorden, er Hadeland Glassverk som en liten

landsby som by r på mange spennende opplevelser . Man kan se glassblå sing på nært hold og prøve seg som

glassblåser selv. Hele året finnes også sesongrelaterte aktiviteter for hele familien, spesielt populært er barnas

bondegård om sommeren og førjulstiden med juleverksted, hest og kjerre og nissebesøk.

Hadeland Glassverk har omtrent 500 000 besøkende i året, noe som gjør det til en av Norges best besøkte

turistattraksjoner. For å gi en illustrasjon hadde det best besøkte museet på Bygdøy, Norsk Folkemuseum , i

underkant av 300 000 besøkende i 2012. Hadeland Glassverk har og så langt flere besøkende enn andre museer

i regionen. Tabellen under viser besøkstall for de største museene i stor regionen i 2012, noe som gir en ytterligere

illustrasjon på størrelsen til Hadeland Glassverk.

Tabell 10 - Besøks tall for museene i Gjøvikregionen - Hadeland - Ringerike i 2012. Kilde: Norsk museumsstatistikk

6.2. Regnestykke på omsetning fra dagsturister ved Hadeland Glassverk
Vi går her gjennom diverse opplysninger om besøkstall og forbruk mottatt fra Hadeland Glassverk. Basert på

disse vil vi gjøre et grov anslag på hvor mye omsetning dagsbesøkende til Hadeland Glassverk under definisjonen
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av reiselivseksport tilføyer regionen. Det vesentlige her er at forbruket til den andelen av besøkende som er

overnattingsgjester i regionen allerede vil være fanget opp av vår overnattingsstatistikk og forbruksberegninger

i analysen ovenfor, så vi vil forsøke å skille denne gruppen ut i regne stykket vårt for å unngå dobbelttelling. I

tillegg vil vi skille ut forbruket ved Hadeland Glassverk til de besøkende som også bor innenfor regionen, da denne

gruppen ikke kan sies å ha et reiselivsrelatert forbruk her. Når vi har isolert forbruket til dag sreisende ved

Hadeland Glassverk som kommer utenfor regionene kan vi legge dette tallet sammen med resultatene fra

analysen ovenfor.

Hadeland Glassverk oppgir som nevnt å ha cirka 500 000 besøkende i året. Vi har ikke et eksakt tall på antall

dagsgjester versus gjester som også overnatter i regionen, men vi får oppgitt at størsteparten av de besøkende

er dagsgjester fra Oslo og andre større steder i en radius på omkring 1,5 time rundt Hadeland Glassverk. I tillegg

er det en del gjester fra Vestlandet som k ommer innom glassverket når de først er i regionen , men som også i

stor grad overnatter utenfor. Vi får også oppgitt at det er få fra den umiddelbare lokalbefolkningen som besøker

glassverket.

Selv om hotellene i regionen rundt er sterkt dominert av kurs - og konferansegjester er kurs - og konferansegjester

stadig mindre viktige for Hadeland Glassverk sin aktivitet. Inntrykket deres er at dette segmentet tar seg mindre

tid til opplevelser og varehandel nær konferansested enn tidligere. Når det gjelder nasjon alitet på gjestene får vi

oppgitt at hele 80 - 90 prosent er nordmenn, og glassverket har gått bort fra sin tidligere satsning på utenlandske

segmenter. Nordmenn er lettere å nå med markedsføring samt at de legger igjen mer penger på glassverket, slik

at det er viktigere å rette seg mot det norske segmentet.

Hadeland Glassverk oppgir videre at hver gjest i snitt legger igjen 400 kroner per besøk. Størsteparten av de 400

forbrukskronene går til varehandel, mens en mindre andel går til servering. Besøkende få r også opplevelser på

glassverket, men det tas ikke inngangspenger for annet enn glassblåseshow, og disse gjøres stort sett bare på

bestilling. Vi vil likevel si at aktiviteten og den relaterte omsetningen vil falle inn under de tre kategoriene

varehandel, servering og opplevelser.

Under presenterer vi antakelser og regnestykker på hvor mye omsetning dagsbesøkende til Hadeland Glassverk

under definisjonen av reiselivseksport tilføyer regionene. Vi gjør også et anslag på dagsreisendes andel av den

totale re iselivsrelaterte omsetningen i regi onene. Vi ser først på Hadeland isolert og deretter på storregionen

som innebefatter Gjøvikregionen, Hadeland og Ringerike.

Hadeland

På Hadeland antar vi at cirka 20 prosent av de 500 000 gjestene ved Hadeland Glassverk vil være

overnattingsgjester i regionen, slik at forbruket for 10 0 000 besøkende trekkes fra. Befolkningen i regionen er

kun på i underkant av 3 0 000, samtidig som Hadeland Glassverk oppgir at lokalbefoklningen er en liten

besøksgruppe. Vi antar derfor at kun 1/5 av disse besøker glassverket i løpet av et år, slik at vi trekker fra

ytterligere 6 000 besøkende. Vi står da igjen med 394 000 besøkende som er tilreisende dagsturister. Forbruket

ved Hadeland Glassverk er som nevnt 400 kroner per gjest i gjennoms nitt.

Vi regner så ut denne gruppens forbruk:

394 000 besøkende x 400 kroner i forbruk per besøk = 1 58 millioner kroner i reiselivsrelatert forbruk

I analysen i avsnitt 5.1.2 har vi regnet ut at overnattingsgjester i Hadelandregionen bidrar til en reiselivsrelatert

omsetning på 2 16 millioner kroner til sammen i løpet av ett år , hvorav 152 millioner kroner er forbruk . Det vil si
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at de dagsreisende ved Hadeland Glass verk kan stå for omtrent like stort forbruk som de overnattende gjestenes

forbruk på Hadeland , hvor omsetningen går til varehandel, servering og opplevelsesbedrifter.

Storregion Gjøvik - Hadeland - Ringerike

Når vi ser på storregionen antar vi at cirka 30 pr osent av de 500 000 besøkende også vil være overnattingsgjester

i regionen, slik at forbruket til 1 50 000 gjester trekkes fra. Befolkningen i hele regionen er på rundt 134 000, og

av disse kan vi anta at rundt 1/3 vil besøke glassverket i løpet av ett år. Vi trekker derfor fra 45 000 lokale

besøkende. Vi står da igjen med 305 000 besøkende som er tilreisende dagsturister.

G ruppens totale forbruk blir da :

305 000 besøkende x 400 kroner i forbruk per besøk = 122 millioner kroner i reiselivsrelatert forbruk

I analysen i over har vi beregnet samlet direkte forbruk for overnattingsgjester i regionen til å være i underkant

av 1,17 milliard kroner , hvorav 808 millioner kroner er forbruk . D et betyr at dagsreisende ved Hadeland Glassverk

kan stå for i overkant av e n tiendedel av reiselivsrelatert forbruk innen regionen, hvor omsetningen går til

varehandel, servering og opplevelsesbedrifter.
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7. Vedlegg: Metode
I vedleggene vil først Menons ringvirkningsmodell presenteres nærmere i detalj, deretter gjennomgås

beregninge ne av forbruk per gjestedøgn og beregningene av sysselsettingseffekter av økt omsetning i regionen .

Tilslutt følger liste over figurer og tabeller.

7.1. Menons ringvirkningsmodell
Menon har utviklet en egen ringvirkningsmodell for å kunne anslå nærings - , syssel settings - og skattevirkninger

av ulike former for aktivitet. Modellen er tuftet på Menons eierskapsdatabase, så vel som Statistisk sentralbyrås

(SSB) nasjonalregnskapstall og næringskryssløp fra 2009. Eierskapsdatabasen og nasjonalregnskapstallene

benyttes for overordnede makrostrukturelle betraktninger og skatteanalyser, mens kryssløpsanalysen anvendes

for å anslå hvordan en næring påvirker aktiviteten i en annen næring.

Menon har dessuten utviklet en egen geografisk modul for næringstyngde, som med basis i avstander og det

relevante næringslivets størrelse fordeler ringvirkningene av andre og høyere orden fra en region utover

omkringliggende regioner. I vår ringvirkningsanalyse for Gjøvik, Hadeland og Ringerike er hovedfokus på

sysselsettingsvirkninger, om setning og verdiskapning. I den grad det er geografiske betraktninger er de tuftet på

erfaringer fra andre analyser og kvalitative vurderinger, mens påvirkning av skatteinngangen ikke er analysert.

Det er viktig å understreke at virkningene er å anse som b ruttoeffekter. Dette følger av at økt sysselsetting et

sted, i praksis vil fortrenge sysselsetting et annet sted. Det kan naturligvis også forekomme at arbeidsstyrken blir

større, enten det skjer gjennom arbeidsinnvandring eller ved at arbeidsledige eller personer utenfor arbeids -

styrken kommer i arbeid. Statistisk sett vil disse effektene imidlertid i liten grad dominere på makronivå. Uten

vridende økonomisk politikk eller dominerende klyngemekanismer vil nemlig sysselsetting tiltrekkes av de

næringene som har høyest avkastning, ettersom disse vil ha en høyere betalingsvillighet for å ansette

medarbeidere.

Våre anslag er å anse som minimumanslag. Det vil også være en del feilkilder som trekker i ulike retninger. Vi har

i vår analyse ikke tatt med at økt akt ivitet gir høyere privat forbruk i regionen . I mangel av tilgjengelig statistikk

har vi ikke justert for dagsbesøkende og gjennomreisende , med unntak av besøkende ved Hadeland Glassverk .

Dette tilsier at de reelle effektene er høyere enn det vi finner.

Vi har ikke tatt inn i betraktningen at fastboende kan benytte seg av kommersielle overnattinger i regionene.

Dette er en mindre feilkilde som skulle vært tatt ut, dersom det hadde eksistert tilgjengelige tall for

sammenhengen. Omfanget av ikke - kommersiell u tleie av private hytter er heller ikke tatt med, men bruken

fanges opp av tallene for hyttebruk.

Vi har i den statusrettede ringvirkningsanalysen benyttet gjestedøgnstatistikk for 2013 fra Statistisk sentralbyrå

og Statistikknett. Som basis for forbrukstal lene for de ulike gjestegruppene har vi benyttet tallmateriale fra

Transportøkonomisk Institutts ulike ferie og fritidsundersøkelser og Innovasjon Norges turistundersøkelse

sommeren 2013 . Åtte besøksgrupper, to årstider og sju variable forbrukskategorier k nyttet til antall gjestedøgn

danner utgangspunktet for analysen. I tillegg har vi analysert fire forbruks - og investeringskategorier knyttet til

antall eksisterende hytter og to gruppe r knyttet til hyttebygging. Alle tall er inflasjonsjusterte til 2013 - kro ner.
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7.2. Estimering av forbruk per gjestedøgn
For å identifisere forbruk knyttet til antall gjestedøgn har vi studert sammenhenger mellom ulike

forbrukskategorier og overnattingsformer. I praksis multipliseres turistenes gjennomsnittlige dagsforbruk med

antall gjestedøgn og regionens forbruksandel for hver forbrukskategori og en gitt overnattingsform.

Forbrukstallene i denne rapporten bygger på Transportøkonomisk institutts (TØI) kartlegging av de tilreisendes

forbruk om sommeren og vinteren fordelt på sju fo rbrukskategorier; «overnatting», «servering», «transport»,

«dagligvarer», «øvrige varekjøp», «aktiviteter» og «andre utgifter». For yrkesreisende har vi tilpasset Innovasjon

Norges grove inndeling til TØI sine forbrukskategorier.

Forbruket for hver overn attingsform over hver forbrukskategori er inflasjonsjustert til 2013 - kroner i tråd med

Norges Bank oppgivelse av konsumprisindeksen.

Det fins naturligvis en del feilkilder her. Det kan for eksempel være at enkelte hytteeiere fremleier hyttene sine.

Fremle ie av hytter vil imidlertid være av mindre betydning, siden gjestedøgnene er mer i statistikken og hytte -

eierne, som mottar leieinntektene, primært bor utenfor kommunen. Et annet eksempel er at det i ferier som

regel vil være flere personer på hyttene, sam tidig som oppholdstiden for alle gjester i hovedsak vil være lenger

enn ved helgeopphold. Dette kan gi stordriftsfordeler i forbruket og medføre at de tilreisende er mindre aktive

per dag, i tillegg vil forbruk til og fra hytta utgjøre en større andel av t otalforbruket ved helgeopphold. Det er

imidlertid ingen grunn til å tro at forholdet mellom gjestedøgn ved ferieopphold og gjestedøgn i helgeopphold i

regionen vil avvike så betydelig fra landsgjennomsnittet, at dette får store konsekvenser for forbrukstal lene.

Dermed vil forskjell mellom helgeopphold og ferieopphold langt på vei allerede være inkorporert i vårt

beregnings grunnlag. For hytter har vi tatt ut kostnadene for overnatting.

7.3. Beregning av verdiskaping og sysselsetting
For å beregne sysselsettingsv irkningene av reiselivsrelaterte inntekter, tar vi utgangspunkt i den estimerte

omsetningen og Menons regnskapsdatabase som inneholder regnskapsinformasjon om samtlige

regnskapspliktige bedrifter i Norge . Ved å finne forholdet mellom omsetning, verdiskapin g og syssel setting i de

aktuelle næringene i regionen og deretter multiplisere omsetningen med dette forholdstallet, finner vi et estimat

på hvor mange arbeidsplasser omsetningen legger til rette for.

Aktivitet i reiselivet vil skape omsetning også i andr e deler av næringslivet. Andre - og høyereordens effekter

henviser til ringvirkningene fra den økte aktiviteten som reiselivet fører med seg. Ved bruk av Menons

regnskapsdatabase, beregner vi andel av omsetning som går til verdiskaping i bedriftene selv og andel av

omsetning som går til vare - og tje nestekjøp fra underleverandører . Ved å benytte Statistisk sentralbyrås kryssløp

for varekjøp mellom ulike næringer, finner vi hvilke bransjer som opplever økt omsetning som underleverandører

til de berørte næringe ne, og hvor ma nge mennesker som sysselsettes hos underleverandørene (se for øvrig

vedlagt metodekapittel for nærmere beskrivelse av hvordan ringvirkninger beregnes).
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Figur 8 – Forholdstall mellom omsetning og verdiskaping (i 1000) , sysselsetting og vare - og tjenestekjøp benyttet i
ringvirkningsmodellen. Kilde: Menon

Vi har antatt at 4 0 prosent av ringvirkningene tilfaller underleverandører i regionen . Jo lenger man går utover i

verdikjeden, desto større andel av ringvirkningene e r nasjonale, og desto mer tjenesteintensiv blir næringen. Vi

derfor har antatt at forholdet mellom omsetning og sysselsetting for tredje - og høyereordens effektene er det

samme som et gjennomsnitt av tjenesteytende næringer.
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AVTALE MELLOM

Gjøvik Hadeland og Ringerike Reiseliv OG Ringerike kommune

Den ne avtalen ble inngått den [ ] 20 1 7 mellom

(1) Ringerike kommune og

(2) Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv SA , org. nr. 970228934 som leverandør

hver omtalt som en " Part " og sam let omtalt som " Partene ".

1. FORMÅLET MED AVTALEN

1.1 Destinasjonss elskapet representerer reiselivs aktører og kommunene i
Gjøvik regionen, Hadeland og Ringerike. R eiselivsaktøre r i Destinasjonen er
knyttet til Reise liv sselskapet gjennom egne medlems - samarbeidsavtaler.

1.2 Destinasjonsselskapet skal gjennom målrettet markedsføring, salg og
produktutvikling bidra til økt omsetning for reiselivsaktører i Destinasjonen og
arbeide med utvikling av Destinasjonen som reisemål for tilreisende og turiste r .

1.3 D enne a vtalen regulerer innholdet i samarbeidet mellom Destinasjons selskapet
og k ommunen om markedsføring og utvikling av d estinasjonen som reisemål .

1.4 Destinasjonsselskapet kan også inngå tilsvarende avtaler som denne a vtalen
med andre kommuner og fylk eskommune r, hvor reiselivsaktører i d estinasjonen
ligger , samt omkringliggende kommuner, som ønsker å kjøpe og motta tjenester
knyttet til reiselivet.

2. KOMMUNENS OPPGAVER

2.1 Kommunen skal kartlegge og definere d estinasjonens severdigheter og
attraksjoner. Det te skal i hovedsak være ikke - kommersiell informasjon om
knutepunkter, turløyper og fritidsaktiviteter i kommunen ( s everdigheter og
opplevelser ).

2.2 Kommunen skal oversende Destinasjons selskapet informasjon om
Severdighetene på norsk, sammen med bilder i høyop pløselig kvalitet.

2.3 Kommunen skal etter inngåelse av a vtalen og løpende deretter gi
Destinasjonss elskapet en oversikt over aktuelle reiselivsaktører i kommunen,
som kan være aktuelle samarbeidspartnere for selskapet. Aktuelle
reiselivsaktører må inngå egen s amarbeidsavtale med selskapet for å bli
markedsført gjennom Destinasjons selskapets kanaler.

2.4 Kommunen skal etablere en link fra k ommunens hjemmesider til selskapets
hjemmesider.

2.5 Kommunen skal sikre kommunikasjon o g samarbeidet med
destinasjonsselskapet ved å invitere dem med i relevante fora og møtepunkt.
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3. NÆRINGS - OG PRODUKTU TVIKLING

3.1 Destinasjonss elskapet bistår sine samarbeidspartnere med utvikling av
eksisterende og fremtidige produkter. Arbeidet er regulert i s amarbeidsavtalen
og er basert på sal g og markedsføring av samarbeidspartnerne og deres
produkter eller tjenester.

3.2 Kommunen har ansvar for å legge til rette for nærings - og produktutvikling i
egen kommune. Destinasjons selskapet skal bistå med nærings - og
produktutvikling hvor dette er naturl ig. Destinasjons selskapet er foretrukket
samarbeidspartner knyttet til utviklings prosjekter knyttet til opplevelse, mat og
kultur.

4. REISEMÅLSSELSKAPETS OPPGAVER

4.1 Destinasjon sselskapet skal aktivt og målrettet markedsføre d estinasjonen som
reisemål for tilre isende og styrke d estinasjonens konkurransekraft og
markedsposisjon ved å øke d estinasjonens aktivitet
( Destinasjonsmarkedsføring ).

4.2 Destinasjonsmarkedsføring skal skje gjennom Destinasjonsselskapet
kommunikasjons - og markedstiltak, herunder i brosjyrer og annet trykket
materiale, på egne og eksterne hjemmesider, gjennom sosiale medier, skilting, i
artikler, på arrangement og messer og i andre kommunikasjonskanaler.

4.3 Destinasjonsselskapet skal presentere k ommunen og s everdighete r på egne
hjemmesider og andr e nettsider som r eisemålsselskapet anser s om relevante for
å markedsføre d estinasjonen, samt i brosjyrer og annet trykket materiale.
Reisemålsselska pet skal regelmessig informere k ommunen om besøksfre kvens
på sider der Kommunen og s everdighetene er presen tert.

4.4 Destinasjonsselskape t skal etablere en link fra egne hjemmesider til Kommunens
hjemmesider , dersom Kommunen ønsker dette .

4.5 Destinasjonss elskapet skal i tillegg utføre tjenester nærmere b eskrevet i Vedlegg
X til denne a vtalen. Kommunen skal betale for disse tjenestene slik det er
nærmere presisert i Vedlegget .

5. KOMMUNENS VEDERLAG T IL DESTINASJONS SELSKAPET

5.1 Jevnaker k ommune skal betale d estinasjon sselskapet kr 582 860 per år som
vederlag for tjenestene som d estinasjons selskapet utfører på vegne av
k ommune n i henhold til denne a vtalen .

5.2 Vederlaget forfaller 30 dager etter mottatt faktura.

6. ANDRE TJENESTER FOR KOMMUNEN

6.1 Destinasjon sselskapet kan også utføre andre tjenester for k ommunen. Det
inngås separate avtaler for eventuelle tilleggs kjøp av tjenester.

6.2 O versikt over tjenester som d estinasjons selskapet tilbyr k ommunen, samt
gjeldende satser per dags dato, er lagt ved i Vedlegg 1 .

7. VARIGHET OG OPPSIGELSE
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7.1 Avtalen gjelder til 31.12.2019 og løper deretter videre dersom den ikke sies
opp med ett års varsel ved årsskifte det enkelte år.

7.2 Partene har rett til å heve a vtalen med øyeblikkelig virkning dersom den annen
p art vesentlig misligholder sine forpliktelser etter a vtalen, vedlegg eller senere
tilleggsavtaler.

8. ENDRINGER AV AVTALEN

Eventuelle endringer som gjør es i nærværende a vtale må være skriftlig avtalt for
å kunne påberopes overfor den andre P art en .

9. TVISTER OG VERNETING

Enhver tvist vedrørende a vtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom løsning ikke
oppnås, skal saken løses ved de alminnelige domstol er. I den anledning vedtas Gjøvik
tingrett som verneting.

10. SIGNATUR

Denne a vtalen er undertegnet i t o eksemplarer, ett til hver av p artene.

Ringerike, dato:

For Ringerike k ommune

Signatur: _______________________
Navn med blokkbokstaver:

For Gjøvik Hadeland og Ringerike Reiseliv

Signatur: _______________________
Navn med blokkbokstaver:



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/906-25   Arkiv: 216 &17  

 

 

Kontrollutvalget - Protokoll 06/17  
 

Forslag til vedtak: 

Kontrollutvalgets protokoll nr. 06/17 tas til orientering. 

 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Protokoll 06-17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KON TROLLU TVALGE T

P R O T O K O L L 0 6 /17

fra møte i kontrollutvalget 13 . 11 .17, kl. 08.30 – 10.30

Til stede : Karsten Lien, leder
Lise Kihle Gravermoen , nestleder
Ulf Magnussen , medlem
Dag Haa kon Henriksen, medlem
Erna Skaugrud . m edlem

Forfall :

S ekretær : Pål Ringnes , K ontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS

Revisjonen : Forvaltnings revisor Gisle Skaaden, Buskerud Kommunerevisjon IKS
(sak 61 - 62)

Administrasjonen : Kommunalsjef økonomi Gyrid Løvli (sak 58 )
Enhetsleder Heidi Skagnæs , Miljø - og arealforvaltning (sak 60)
Avdelingsleder Eili v Kornkve e n , Landbruk (sak 60)

Sak 58 /17 Protokoll fra møte nr. 0 5 /17 til endelig godkjenning og underskrift

Behandling:

Votering:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kontrollutvalget:
Protokoll fra møte nr. 0 5 /17 godkjent og underskrevet av medlemmene.

Sak 59 /17 Status for den øko nomiske situasjonen per 3 0 .0 9 .17

Behandling:
Kommunalsjef økonomi Gyrid Løvli o rienterte om blant annet følgende :

- Omfanget av engangsutgifter i 2017
- Merforbruk innen hjemmetjenesten og administrasjonen
- Ska tt , rammetilskudd og oppjusteringer
- Finans, totalt sett lavere enn budsjettert
- Anslag på kommunens mindreforbruk i 2017
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Votering:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kontrollutvalget:
Redegjørelsen tas til orientering.

S ak 60 /17 Redegjørelse om viltnemnda

Behandling:
Avdelingsleder Eiliv Kornkveen, supplert med kommentarer fra enhetsleder Heidi
Skagnæs , redegjorde for viltnemndas virksomhet. Redegjørelse omfattet i hovedsak :

- Lovverk
- Statistikk
- Historikk
- Vanligste oppgaver
- Restanser i viltarbeidet
- Oppsummering

Basert på innspill fra Dag Haakon Hendriksen oppsummerte kontrollutvalgets leder
med følgende omforente forslag:

Kontrollutvalget anbefaler ordfører at kommunestyret blir orientert om viltnemndas
oppgaver.

Voterin g:
Sekretariatets forslag og lederens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kontrollutvalget:
Redegjørelsen tas til orientering.

Kontrollutvalget anbefaler ordfører at kommunestyret blir orienter t om viltnemnda s
oppgaver.

Sak 61 /17 Henvendelse fra formannskapet

Behandling:
Kontrollutvalget vedtok enstemmig å lukke møtet etter kommuneloven § 31 nr. 2.

Sekretæren fremmet forslag til vedtak i møtet.
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Kontrollutvalgets leder oppsummerte med følgende tilleggsforslag:

Kommunestyret må selv se på eierskapsforholdene, og kontrollutvalget velger derfor å
ikke se nærmere på dette.

Votering:
Sekretariatets forslag og lederens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kontrollutvalget:
Kommunestyret må selv se på eierskapsforholdene, og kontrollutvalget velger derfor å
ikke se nærmere på dette.

Revisor bes å vurdere spørsmål knyttet til momskompensasjon for Ringeriksbadet
IKS.

Kontrollutvalget ber om en tilbaker apportering innen februar 2018.

S ak 6 2 /17 Revisor informerer

Behandling:
Revisor orienterte i hovedsak om følgende:

• Oversikt over medgåtte/gjenstående ressurser innen forvaltningsrevisjon
• F orvaltningsrevisjon innen k valitet i hjemmetjenesten er på høring
• Status på forvaltningsrevisjonsrapport innen IKT
• Status på forvaltningsrevisjon innen omstillings - og nedbemanningsprosesser

Votering:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kontrollutvalge t
Kontrollutvalget tar revisors informasjon til orientering.

Sak 63 /17 Sekretæren informerer

Behandling:
Sekretæren orienterte om rapport om eierskapskontroll av Ringeriks - K raft AS ble
behandlet av kommunestyre t 2. november. Kontrollutvalgets leder og revisor var til
stede under behandlingen.

Votering:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak i kontrollutvalget:
Kontrollutvalget tar sekretærens informasjon til orientering.

S ak 64/17 Møteplan 2018

Behandling:

Votering:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kontrollutvalget:
Kontrollutvalgets møteplan 2018 vedtas med følgende møtedatoer:

• 19. januar
• 23. februar
• 16. mars
• 20. april
• 15. juni
• 28. september
• 16. november

S ak 65/17 Kontrollutvalgskonferansen 2018

Behandling:
Sekretæren informerte om programmet for konferansen .

Alle medlemmene meldte seg på konferansen, og forslaget ble endret i tråd med dette.

Votering:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kontrollutvalget:
Kontrollutvalgssekretariatet sender påmelding for samtlige medlemmer til
konferansen .

Eventuelt

Ingen saker.
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Kontrollutvalget i Ringerike komm une, 13 . 11 .17

Karsten Lien
l eder

Lise Kihle Gravermoen Erna Skaugrud

Ulf Magnussen Dag Haakon Henriksen

Kopi : Ordfører og rådmann



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Kommunestyret 

 
Arkivsaksnr.: 15/5449-43   Arkiv: PLN 415  

 

415 Detaljregulering Sagaveien 56 - 2. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_415 Detaljregulering Sagaveien 56 vedtas. 

 

2. De deler av gjeldende reguleringsplan 198 Kroken-Busterud (vedtatt 22.02.1990), 

som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

3. Videre fortausløsning i Sagaveien øst for krysset med Fossekallveien sikres i plan 430 

Krokenveien  23 og 40 a. Dette tas inn som et innspill til plan 430. 

 

 

 

Sammendrag 

Hovedhensikten med planen er å tilrettelegge for opprettelse av nye, sentrumsnære boliger i 

Sagaveien på Haldenjordet. Planen fremmes som detaljregulering. Da planen er i strid med 

gjeldende kommuneplan, må den innarbeides ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel. 

På bakgrunn av høringsuttalelser er det gjort noen endringer i planforslaget etter 1. 

gangsbehandling. Dette gjelder blant annet fortausløsning og strengere krav til 

støyeksponering. Forholdet til flomveier i området er undersøkt nærmere og ivaretatt i 

planen.  Planforslaget er godt bearbeidet og svært mange av momentene i høringsuttalelsene 

er innarbeidet i planforslaget. Det er blant annet lagt vekt på trafikksikre løsninger, gode 

bokvaliteter og lav støyeksponering. Utbyggingsplanene bygger opp under kommunens 

målsetning om sentrumsnær fortetting og trafikkvekst i form av gange, sykling og bruk av 

kollektivtransport. Rådmannen anbefaler at planen vedtas. 

 

 

 

 

 

Bakgrunn 

Hovedhensikten med planen er å tilrettelegge for opprettelse av nye, sentrumsnære boliger. I 

tillegg innebærer den blant annet oppgradering av gammel plan, estetisk oppgradering av 



området ved etablering av boliger på en ubebygd branntomt samt tiltak for økt 

trafikksikkerhet i området. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtok å anbefale oppstart av 

planarbeidet 07.03.2016, sak 31/16  

 Planforslaget ble 1. gangsbehandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

og vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 14.08.2017, sak 42/17 

 

Beskrivelse av saken 

 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling er merket 2. gangsbehandling, og består av 

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse. Se også 

saksframlegg til 1. gangsbehandling, vedlegg 18. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

 

De viktigste endringer etter 1. gangsbehandling er: 

 

 Fortausløsningen i Sagaveien øst for krysset med Fossekallveien er endret 

 Det er fastsatt bestemmelser i forhold til konkrete støyverdier samt rekkefølgekrav for 

å sikre at disse blir fulgt opp 

 Forholdet til flomveier i området er nærmere redegjort for 

 Det foreligger nå innledende grunnundersøkelser som viser at det ikke er nødvendig å 

gå videre med mer detaljerte undersøkelser i forhold til dette temaet. 

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget, og for å 

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 17.08 – 09.10.2017. I samme periode ble 

forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. 

til uttalelse. Det kom inn totalt seks (6) uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 8. På bakgrunn av uttalelsene er det gjort 

noen justeringer av planforslaget som nå foreligger. 

 

Innsigelser 

Det er ikke fremmet formelle innsigelser til planen. Kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen. 

 

Forholdet til gjeldende reguleringsplan og overordnede planer 

 

Gjeldende reguleringsplaner 



Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 198 Kroken - Busterud fra 22.02.1990 , se 

vedlegg 22. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til formålene 

forretning/kontor, kjørevei og gangvei.  

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er planområdet avsatt til arealformålene 

næring og bolig. Planforslaget er i strid med overordnet plan da det ikke reguleres til 

næringsformål innen planområdet. 

 

Da planforslaget er i strid med gjeldende kommuneplan, må planen innarbeides ved neste 

revisjon av kommuneplanens arealdel. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Samfunnsdelen legger stor vekt på at klima og miljø skal være retningsgivende for utviklingen 

i Ringerike kommune. Fortetting er et virkemiddel mot målet om redusert transportbehov og 

mindre klimagassutslipp. 

 

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til vedtak.  

 

Naturmangfoldloven 

Etter søk i Miljødirektoratets kartbase og Artsdatabankens kartbase foreligger det ingen 

natur- og miljøforhold som kan forringes i området. 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører ingen omdisponering av dyrket eller dyrkbart areal. 

 

Økonomiske forhold 

Dersom kommunen skal overta teknisk anlegg må det skrives utbyggingsavtale. Det er i 

utbyggingsavtalen kostnadsfordeling avgjøres. På denne måten vil utbyggingen kunne gi 

økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av infrastruktur. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser ved høring og offentlig ettersyn fremgår av vedlegg 8. 

 

Redegjørelse for byggeplanene og konsekvensene av disse 

Det vises til utførlig redegjørelse av planforslaget med konsekvenser i saksfremlegg til 1. 

gangsbehandling, se vedlegg 18. 

 

 

 

 

Endringer i planforslaget etter 1. gangsbehandling 

 

Flomveier 



Ved 1. gangsbehandling av planforslaget ble det vedtatt at forholdet til flomveier i området 

skulle undersøkes nærmere før 2. gangsbehandling. Dette på bakgrunn av at det under 

planprosessen er fremkommet informasjon om flomveier i og rundt planområdet (se 

planbeskrivelsen s. 9). Flomveier forteller hvilken vei vannet vil ta ved styrtregn og ekstreme 

nedbørsmengder. Det er viktig å kjenne til dette med tanke på klimatilpasning. Flomveier kan 

være åpne eller lukkede (kulvert/rør). Lukkede flomveier har begrenset kapasitet og behov 

for innløpsrist. Det er også fare for at innløp blir tett, og at rør kan kollapse. Derfor er det å 

foretrekke å kunne holde flomveier åpne. 

 

En av flomveiene som går gjennom planområdet ligger langs hensynssone for krav 

vedrørende infrastruktur (plankartet, felt BFS), der er det ikke tillatt å oppføre bygninger. 

Slik er denne flomveien er ivaretatt. 

 

I traséen til Fossekallveien går det også en flomvei. Langs Fossekallveien blir det opparbeidet 

opphøyd fortau, som leder vannet langs veien slik at det ikke kommer inn på planlagt 

utbyggingsområde. Ingen av flomveiene går gjennom planlagt utbyggingsområde. 

Rådmannen mener at flomveiene i planområdet er ivaretatt på bakgrunn av de nevnte 

tiltakene. 

 

Trafikkforhold 

Det har vært tydelig fokus på trafikksikkerhet i arbeidet med denne planen. Ringerike 

kommune ved Teknisk avdeling kom med en uttalelse i forhold til plassering av fortau i 

Sagaveien. Det er forsøkt å tenke helhetlig for å finne de beste løsningene for området 

generelt. Nå blir det en krysning fra fortau langs utbyggingsområdet i Sagaveien 56 via et 

opphøyd gangfelt til et fremtidig fortau langs nordsiden av Sagaveien. Fortauet samt to 

gangfelt, hvorav ett opphøyd, innen grensen for planområdet er sikret gjennom 

rekkefølgebestemmelser. Det fremtidige fortauet på nordsiden av Sagaveien må sikres videre i 

den nylig oppstartede plan 430 Krokenveien 23 og 40 a. I plan 430 er tanken at fortauet skal 

fortsettes videre nordover langs vestsiden av Krokenveien.  

 

Rådmannen mener at de endringene som er gjort er en fornuftig tilpasning for å få til et mest 

mulig sammenhengende fortausnett i området. Dette er spesielt viktig med tanke på at de 

nevnte veiene er skoleveier for barn og ungdom. 

 

Støy 

I forhold til støy har det vært en interessekonflikt mellom ulike sider av bokvalitet, spesielt 

temaene støy versus gode solforhold på utbyggingstomtene. I planforslaget som ble sendt på 

høring var forholdet til god soleksponering vektet høyere fra kommunens side enn at 

anbefalte støyverdier i gjeldende støyretningslinje skulle overholdes absolutt. Denne 

vurderingen var Fylkesmannen i Buskerud ikke enig i. Kommunen var i dialog med 

Fylkesmannen rundt dette spørsmålet, men Fylkesmannen opprettholdt kravet om at det ikke 

må være noen overskridelse av støyverdiene. Dette er nå tatt til etterretning i det foreliggende 

planforslaget. Rekkefølgebestemmelser sikrer at kravene blir overholdt. For nærmere 

redegjørelse om støyforholdene, se støyrapporten, vedlegg 5 og planbeskrivelsen, vedlegg 4, 

s. 28 – 29.  

 

Samlet vurdering 

Planforslaget er nå godt bearbeidet og svært mange at momentene i høringsuttalelsene er 

innarbeidet i planforslaget. Det er blant annet lagt vekt på trafikksikre løsninger, gode 



bokvaliteter og lav støyeksponering. Utbyggingsplanene bygger dessuten opp under 

kommunens målsetning om sentrumsnær fortetting og trafikkvekst i form av gange, sykling 

og bruk av kollektivtransport. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas. Da 

planforslaget er i strid med gjeldende kommuneplan, må planen innarbeides ved neste revisjon 

av kommuneplanens arealdel. 

 

Vedlegg 

1.  Oversiktskart med planavgrensning 

2.  Forslag til plankart 

3.  Forslag til reguleringsbestemmelser 

4.  Planbeskrivelse 

5.  Revidert støyrapport 

6.  Analyseresultater, grunnundersøkelser  

7.  Rapport, grunnundersøkelser 

8.  Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer  

9.  Uttalelse, Statens Vegvesen, 26.09.2017 

10. Uttalelse, Fylkesmannen Buskerud, 02.10.2017 

11. Uttalelse Fylkesmannen Buskerud, 10.11.2017 

12. Uttalelse, Buskerud Fylkeskommune, 25.09.2017 

13. Uttalelse, Teknisk forvaltning, Ringerike kommune, 13.10.2017 

14. Uttalelse, Håvard Skogmo og Marianne T. Bakken, 08.10.2017 

15. Uttalelse, Marianne og Jonny Olsen, 28.08.2017 

16. Svarbrev til Marianne og Jonny Olsen, 19.09.2017 

17. Forespørsel til Fylkesmannen vedrørende støy, 07.11.2017 

18. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget 

19. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

20. Plankartet slik det var ved høring og offentlig ettersyn 

21. Planbestemmelsene slik de var ved høring og offentlig ettersyn 

22. Gjeldende reguleringsplan  

 

 

  

 Ringerike kommune, 21.11.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Enhetsleder Miljø- og arealforvaltning:  Heidi Skagnæs  

Saksbehandler:     Ingrid Liseth 
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, A real - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_ 415 Detalj regulering for

Sagaveien 56

Utarbeidet av Ringerike kommune / Mjøsplan AS v/ arealplanlegger Helle Flesjå 22 .05.2017
Sist revidert 20. 11 .2017

1 .gangs behandling i H oved utvalget for miljø - og arealforvaltning 14. 08. 2017 , sak 42/17
Høring og offentlig ettersyn 1 7.08 – 09. 10.2017 .
2 .gangs behandling i H oved utvalget f or miljø - og arealforvaltning DATO , sak SAKNR
2. gangsbehandling i f ormannskapet DATO , sak SAKNR
Vedtak i k ommunestyret DATO , sak SAKNR

Endringsliste:
Nr endring dato sign
01

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

Reguleringsformål
Reguleringsplanen omfatter areal innenfor planavgrensningen som vist på tilhørende plankart .
Området regu leres til følgende formål, jf. p bl . § 12 - 5:

Feltnavn
1. Bebyggelse og anlegg,

Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse (1112) BK S 1 - 2
B oligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (1111 ) B FS
Garasjeanlegg for bolig - /fritidsbebyggelse (1119) f_ BG 1 - 2
Garasjeanlegg for bolig - /fritidsbebyggelse for sykkel (1119) f_BG 3
Renovasjonsanlegg (1550) f_ BRE
Uteoppholdsareal (1600) f_BUT 1 - 3
Lekeplass (1610) f_BLK
Gårdsplass (1620) f_BGP

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,
Parkering (2080) f_ SPA
Fortau (2012 ) o_ SF
Kjøreveg (2011) o_ SKV 1
Kjøreveg (2011) f_SKV 2

3. Grønnstruktur,
Vegetasjonsskjerm (3060) f_ GV 1 - 2
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4. Hensynssoner
Sikringssone - Frisikt H140
Infrastruktursone – krav vedrørende infrastruktur H410
Støysone – gul sone iht. T - 1442 H220

5. Juridiske punkt og linjer
Frisiktlinje 1222
Regulert fo tgjengerfelt 410

§ 0 . Fellesbestemmelser

§ 0.1 Støy (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )

Alle boliger skal ha støyverdier som ikke overstiger Lden = 55 dB utenfor vindu i støyutsatt
fasade mot Sagaveien og Fossekallveien.

Lekeplass skal ha støyverdier som ikke overstiger Lden= 55 dB.

Støynivået innendørs bør tilfredsstille kravene i teknisk forskrift/NS8175 klasse C .

Støydempende tiltak skal iverksettes for balkonge r som vender mot Fossekallveien og for
tilsvarende privat uteoppholdsområde for leiligheter i 1. etasje.

§ 0. 2 Beplantning/vegetasjon (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 3 )

Beplantning skal skje med allergivennlige plantesorter. Bjørk, hassel, or og salix - arter tillates
ikke.

§ 0.3 Tilgjengelighet for alle/universell utforming (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )

Det skal legges vekt på universell utforming, slik at bygg og anlegg kan benyttes på like
vilkår av så mange som mulig.

Parkeringsplass som er dimensjonert for bevegelseshemmede samt gårdstun mellom
parkeringsplass og inngangsparti til boliger skal opparbeides slik at helnin g er iht. forskrift
om universell utforming.

Fortau skal ha et tverrfall på maksimalt 2 % og skal opparbeides med terskelfrie overganger.

§ 0.4 Fellesområder

Alle fellesområdene ( f_BG, f_BRE, f_BUT, f_BLK, f_S KV, f_SPA, f_GV, f_BGP ) er felles
for alle boenhetene i området , og skal eies med like andeler.

B eboer n e i BKS1 og BKS2 er ansvarlig for d rift og skjøt sel av disse områdene .
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§ 0.5 Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet skulle framkomme
automatisk fredete kulturminner må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved
fylkeskommunen varsles, jf Kulturminnelovens §8, 2. ledd.

§ 0.6 Radon (jf. pbl. § 1 2 - 7, pkt. 4 )
Det skal gjennomføres bygningsmessige tiltak for å redusere inntrenging av radongass i
samtlige boliger - så fremt det ikke for den enkelte tomt er gjennomført radonundersøkelser
av byggegrunnen som dokumenterer at dette ikke er nødvendig.

§ 1 . Bebyggelse og anlegg

§ 1 .1 Boligbebyggelse

1 .2 .1 . Konsentrert småhusbebyggelse BKS (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1 )

Innenfor feltene BKS1 og BKS2 tillates oppført én (1) firemannsbolig i hvert felt .
Utnyttingsgrad for BKS1 er % - BYA = 50 % , for BKS2 er % - BYA= 65 % .

Til boenhetene på bakkeplan skal det tilhøre privat uteoppholdsareal tilsvarende arealet for
balkongene i 2. etg.

Innen feltene BKS1 og BKS 2 skal det settes av en beplantning ssone langs bygningens østre
sid e. Denne s kal ha en bredde på mi nst 2 m eter . S onen skal fungere som overgangssone
mellom boligen og gårdsplassen. Gangsti mot inngangsdør og trappeadkomst til 2. etg. tillates
gjennom sonen. Gangstien skal utformes så den er tilgj engelig for alle brukergrupper.

Bebyggelsens fasade bør harmonere med øvrig bebyggelse i Sagaveien og Fossekallveien.

Taktekking skal utføres med matte og ikke - reflekterende materialer.

1.2.2. Frittliggende småhusbebyggelse BF S (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)

Innen område BF S kan det oppføres frittliggende småhusbebyggelse. Utnyttingsgrad for BFS
er % - BYA = 30%. Det må tas nødvendige hensyn til flomveier gjennom området ved
eventuell søknad om byggetiltak.

§ 1.2 Le keplass f_BLK (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1 og 4 )

Lekeplass skal opparbeides med eksempelvis sand kasse, vippedyr og lekestativer. Det skal
også være sittemulighet for voksne som følger barna .

L ekeplassen bør utformes med naturfargede materialer slik at den harmonerer med
omgivelsene .
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Lekeplassen skal opparbeides med fysisk adskillelse mot vegar eal i tunet.

Lekeplass kan benyttes av beboere i BKS1 og BKS2 og av andre med deres tillatelse.

§ 1.3 Bebyggelse og anlegg – garasjeanlegg for bolig - /fritidsbebyggelse f_ BG 1 - 2 (jf. pbl.

§ 12 - 7, pkt. 7 )

Det skal oppføres en garasje pr. boenhet i henhold til plankart og byggetegninger.

Garasjene skal bygges med en bod innerst i hver garasje.

§ 1.4 Garasjeanlegg for bolig - /fritidsbe byggelse (sykkelgarasje) f_BG 3 (jf. pbl. § 12 - 7,
pkt. 7 )

Sykkelgarasjen oppføres i henhold til plankart og byggetegninger . Antall sykkelparkeringer
skal være iht. kommunens parkeringsforskrift, to (2) plasser per boenhet. Minimum to av
disse skal dimensjoneres for HC - /transportsykkel

§ 1.5 Uteoppholdsareal f _BUT 1 - 3 (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)

Felt f_BUT 1 - 3 er felles uteoppholdsareal for feltene BKS 1 - 2.

§1.6 Renovasjonsanlegg f_BRE (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)

Det skal settes av plass til renovasjonsanlegg i henhold til plankartet. Renovasjonsanlegget
må sikres enkel adkomst fra Sagaveien for renovasjonsbil.

§ 2 . Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 2.1 Parkering f_SPA
De felles to parkeringsplassene skal opparbeides i henhold til plankart og byggetegninger.
Den ene skal dimensjoneres for HC - parkering.

§ 2.2 Fortau o_ SF
Fortau skal opparbeides med 3,5 m eters bredde. Bredden inkluderer 1 m eter til grøft og
snøopplag . Fortauet må utformes opphøyd mot kjøre veg o_SKV 1 .

§ 2.3 Kjøreveg o_SKV 1
I Sagaveien inn mot krysset med Fossekallveien skal det etableres et opphøyd gangfelt.
Prosjektering av det opphøyde gangfeltet må utføres av fagkyndig. Gangfeltet skal ha
belysning.

§ 2.4 Regulert gangfelt
I F ossekallveien skal det opparbeides regulert gangfelt iht. plankart og Statens Vegvesens
Håndbok N100 Veg - og gateutforming. Regulert gangfelt skal ha belysning.
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§ 3 . Grønnstruktur (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )

§ 3.2 Vegetasjonsskjerm f_GV 1 - 2

Vegetasjo n sskjerm skal opparbeides i henhold til plankart . Eksisterende vegetasjonsskjerm
mot gn r . /b n r , 86/723 s kal bevares i størst mulig grad, og erstattes der den evt. må f jernes
innenfor arealformålet.

Det tillates oppført støyskjerm i formål for vegetasjonsskjerm, dersom grenseverdiene for støy
mot fasade iht. retningslinje T - 1442/2016 gjør det nødvendig . Støyskjerm bør plasseres så
nært veien (støykilden) som mulig. Støyskjerm må plasseres slik at den ikke bryter med linjer
for frisikt.

§ 4 . Hensynssoner(jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 2 )

Hensynssone – Frisikt (H140)
Innenfor område med frisikt tillates det ik ke installasjoner eller vegetasjon høyere enn 50 cm
over bakkenivå.

Infrastruktursone – krav vedrørende infrastruktur (H410)
Innenfor sonen tillates det ikke oppføring av fast bebyggelse eller installasjoner som kan
hindre adgang til kommunal infrastruktu r i grunnen.

BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV OL

§ 5 . Rekkefølgebestemmelser(jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 10 )

Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av
tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for
disse anleggene. Tekniske anlegg skal bygges etter den til enhver tid gjeldende kommunale
standard.

Før det gis igangsettingstillatelse skal utomhusplan være godkjent av kommunen.
Utomhusplan skal leveres i målestokk 1:200 eller 1:100 og inneholde følgende:

Bygningers plassering og høyde målsatt ved inngangspartiet
Utforming av uteområder med høydeangivelser og materialbruk. Herunder kommer
utearealer for opphold, lek og beplantning
Utvendig opplegg for re novasjon og tilkomst til dette fra boligene
Utvendig belysning
Frisiktsoner mot offentlige trafikkområder

Øvrig dokumentasjon som skal følge byggesøknaden:

3D - visualisering, som fotomontasje og/eller perspektivtegninger
Sol/skyggediagram
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Angivelse av bebyggelsens takform, takvinkel og møneretning
Angivelse av hvordan estetikk ivaretas
Angivelse av hvordan universell utforming ivaretas

Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge dokumentert tilfredsstillende
forurensingsforhold i henhold til gjeldende lovverk og forskrifter.

Før de t gis brukstillatelse skal tilfredsstillende støyforhold dokumenteres både for boliger
(BKS 1 - 2 ) og lekeplass ( f_ BLK) iht. T - 1442 /2016 - retningslinje for støy i arealplanlegging

Før det gis brukstillatelse skal tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyverdier iht. retningslinje
T1442/2016 være gjennomført og dokumentert. S tøyskjerm må oppføres dersom ikke andre
tiltak kan gi dokumentert tilfredsstillende støyforhold .

Før det gis brukstilla telse skal offentlige trafikkarealer innenfor planområdet, inkludert fortau ,
opphøyd gangfelt og regulert fotgjengerfelt, være ferdigstilt.

Før det gis brukstillatelse skal felles uteoppholdsareal inkludert lekeplass, vegetasjonsskjerm
og beplantningssone r foran boligene være ferdigstilt og godkjent av kommunen. Dersom
bygninger eller anlegg tas i bruk vinterstid, skal utearealene opparbeides så snart som mulig
påfølgende vår.
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1. Sammendrag

Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig et tersyn ha en planbeskrivelse,

jf. pbl § 4 - 2, første ledd .

Dette prosjektet har bakgrunn i et ønske om å bygg e boliger på en tomt som tidligere var

benyttet til bolig og næring. Bebyggelsen i omr ådet var utsatt for brann i 2013 . Oppstart av

arbeidet med ny reguleringsplan ble vedtatt 7. mars 2016. Kommunen tok seg av

varslingsprosessen. Viktige tema i regulerings planprosessen har vært trafikale forhold med

vekt på myke trafikanter, trafikkstøy, universell utforming, forurensningsforhold i grunnen

pga. brann og ny bebyggelses konsekvenser for naboer. Vedlagt følger trafikkanalyse ,

støyrapport og sol/skyggeanalyse.

2. Bakgrunn

2.1 H ensikten med planen

Hensikten med planarbeidet er å regulere området til boligformål . Planen skal i tillegg

regulere sammenhengende fortau innenfor planom rådet, med trygg, oversiktlig k ryssing av

Fossekallveien mot bussholdeplassen .

Planen skal vurdere og belyse konsekvenser i tema som støy, forurensning, trafikkforhold,

estetikk, universell utforming, sol/skygge - forhold, parkeringsløsn inger og håndtering av

overvann.

2.2 Forslagstiller , plankonsulent, eierforhold

Forslagsstiller: Sa ndvold B oliger v/ Henning Guldbrandsen

Plankonsulent : Mjøsplan AS, Kastbakkveien 11, postboks 6 – 2391 Moelv, tlf. 62 36 52 98 v/

Lars Kvam, Tor Ivar Gullord og Helle Flesjå.

Grunneier: Tord Eirik Lien, Nito AS

2. 3 Tidligere vedtak i saken

Anbefaling om oppstart av planarbeidet ble vedtatt i H ovedutvalget for miljø - og

arealforvaltning 07.03.16, sak 31/16
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2. 4 Utbyggingsavtaler

Det foreligger foreløpig ingen utbyggingsavtaler .

2. 5 Krav om konsekvensutredning?

Planen er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning (ref. oppstartsmøte) .

3. Planprosessen

3.1 Medvirkni ngsprosess, varsel om oppstart

Oppstart av planarbeid ble vedtatt 7. mars 2016. Merknader kom fra: Statens vegvesen,

Fylkesmannen i Buskerud, Buskerud Fylkeskommune, Samfunn Utbyggin g v/ Jostein

Nybråten (Ringerike kommune), Espen Sjåstad (R ingeriks - K raft) , Håvard Skogmo og

Marianne Bakken, Christel Andres, S olveig og Lars - Anders Mosskull.

Det ble holdt et samarbeidsm øte på Rådhuset i Ringerike 19.10.2016 . F orslagsstiller med

konsulent , kommunen, grunneier og naboer var samlet for å diskutere løsninger og ønsker, og

for å utveklse informasjon.

4. P lanstatus og rammebetingelser

4.1 Overordnede planer

Fylkeskommunale planer :

«Regional planstrategi i Buskerud 2013 - 2016» (kap. 5) . Planen bidrar til tett bebygd tettsted

med gode muligheter for bruk av sykkel/gange og kollektivtransport fremfor privatbil. Planen

vurderes å ikke være i konflikt med regionale planer.

Kommunale planer:

Kommuneplanens samfunnsdel :

Samfunnsdel en legger stor vekt på at klima og miljø skal være retningsgivende for

utviklingen i Ringerike kommune. Fortetting er et virkemiddel mot målet om redusert

transportbehov og mindre klimagassutslipp. Planarbeidet skal også gjøre rede for om det er
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aktuelt å koble seg på fjernvarmeanlegget. Den i nnebærer også utbedring av fortau og

kryssing av veien i planområdet. Planen vurderes å ikke være i konflikt med kommuneplanens

samfunnsdel.

Kommuneplanen s arealdel, evt. kommunedelplan: P lanområdet berøres ikke av

kommunedelplan. I kommuneplanens arealdel er eiendommen G/bnr. 87/24 avsatt til

forretning, resten av planområdet er avsatt til boligformål.

4.2 Gjeldende reguleringsplaner

Området er regulert i reguleringspl an 0605 198 - Kroken – Busterud (vedtatt 22.2 .1990) (fig.

2)

Figur 2 : i gjeldende reguleringsplan er tomt som skal bebygges regulert til forretning/kontor, øvrige

arealer er boligformål og veitrasé.

4.3 Tilgrensende planer

Haldenjordet , planID 0605 31 (vedtatt 4.6.1958)

4.4 Temaplaner

Energi - og klimaplan (vedtatt 2. desember 2010)

Grønn plakat (vedtatt 20.11.2000) – nærlekeplasser: planområdet er merket som område med

tilbud av både opparbeidet lekeplass og naturmark innenfor en avstand på 200 m.
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4.5 Statlige planretn ingslinjer/rammer/føringer, bl.a:

Statlige retningslinjer for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging :

Omhandler blant annet effektiv arealutnyttelse, trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.

Bærekraftige byer og tettsteder med tilrettelegging for næringsutvikling, helsefremmende

tiltak, miljø og livskvalitet.

Statlig planretningslinje for klima - og energiplanleging i kommunene

Denne retningslinjen har fokus på kummuneplan og kommunedelplaner. S tyring av

r e guleringsplaner er et viktig virkemiddel f or å etterfølge retningslinjene og overordnede

kommunale planer.

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen

Omhandler blant annet krav til sikkerhet og kvaliteter i nærmiljøet med bakgrunn i barn s

helse og trivsel.

5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

5.1 Beliggenhet
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Figur 4 :planområdet er en

hjørnetomt mellom Sagaveien

o g Fossekallveien

O mrådet ligger i Hønefoss i Ringerike kommune . Hønefoss har flere tettsteder; Heradsbygda

og Haugsbygd i tillegg til Hønesfoss sentrum. Planområdet ligger i tettstedet til Hønefoss på

Ullerål nord for sentrum og sør for Hovsmarka. Til Hønefoss Bru er det ca. 2 km i sykkel - og

kjøreavstand. Et lite st ykke øst for området ligger Ullerål skole og Hov ungdomsskole. Ved

Hov ungdomsskole er det adkomst til turområde i Hovsmarka.

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende a realbruk

Per i dag er planområdet en branntomt. I

gjeldende plan ( 0605 198 - Kroken – Busterud )

er eiendommen gnr./bnr. 87/24 regulert til

næringsareal . Tilgrensende områder til

eiendommen er regulert til boligformål.

Boligene i området er hovedsakelig

eneboligtomter og noe blokkbebyggelse.

Ullerål kirke og Ullerål barnehage ligger like nord - øst for tomta på

motsatt side av Sagaveien. Hovsmarka med stort stinett ligger 600 m.

nord - øst for området.

5.3 Stedets karakter

Struktur og estetik k/ byform : området er et typisk forstadsområde, med blanding av tett

bebygde eneboligtomter og leilighetsbygninger med grønne friområder imellom . Kort vei til

både byen og turområder.



Detaljregulering for Sagaveien 56 Mjøsplan, Moelv 201 7

8

Figur 5 : Ullerål kirke og barnehage ligger nord - øst for planområdet

Figur 6 : Fossekallveien, utsikt mot nord. Bebyggelse i området er eneboligbebyggelse iblandet lavblokker

5.4 Landskap

Landskapet i Ringerike domineres av langstrakte skogkledde åser og store jordbruksområder

på løsmasser som ble avsatt under siste istid. I Hønefoss møtes Ådalselva og den

meandrerende Randselva og dominerer landsk apet i og rundt Hønefoss (fig. 7 ).

Lokalkl ima i Ringerike er typisk innlandsklima m e d varme somrer, kalde vintrer og lite

nedbør. Planområdet ligger i et flatt og åpent område, og har gode solforhold.

Data fra Hverven målestasjon i Hønefoss oppgir at kaldeste temperatur de siste 13. mnd. var

- 19,9 °C og høyeste temperatur var 29,3 °C.

Figur 7 : Langs elvene er det elveavsetninger, og mellom disse ligger det tykk marin avsetning. En god del bebyggelse ligger

på fyllmasse også.
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Figur 8 : 3D - bil de t viser det duvende landskapet nord for Hønefoss. Utenfor tettbebyggelsen ligger kulturlandskap og skoger

(norgeibilder.no).

5.5 Kulturminner og kulturmiljø

Ifølge Riksantikvarens søketjeneste Askeladden finnes det ingenting av historisk kulturell

verdi i eller i nærheten av planområdet.

5.6 Naturverdier

I følge Miljødirektoratets kartbase (kart.naturbase.no) er det ikke kjente naturverdier i

området.

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder

Området som inngår i planen er ikke brukt til rekreasjon/friluftsliv

5. 8 Landbruk

Områder er ikke egnet som landbruksjord og er i AR50 betegnet som arealtype bebygd og

samferdsel.

5.9 Flomveier

Det er under planprosessen fremkommet informasjon om flomveier i og rundt planområdet

(fig. 9 ). Registreri ng av flomveier er viktig med tanke på klimatilpasning. Flomveier forteller

hvilken vei vannet vil ta ved styrtregn og ekstreme nedbørsmengder. Flomveier kan være

åpne eller lukkede (kulvert/rør). Lukkede flomveier har begrenset kapasitet og behov for
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inn løpsrist. Det er også fare for at innløp blir tett, og at rør kan kollapse. Derfor er det å

foretrekke å kunne holde flomveier åpne.

Flomveien som går gjennom planområdet ligger langs hensynssone for krav vedrørende

infrastruktur, der er det ikke tillatt å oppføre bygninger, slik at denne flomveien er ivaretatt.

I traséen til Fossekallveien går det også en flomvei. Langs Fossekallveien blir det opparbeidet

opphøyd fortau, som leder vannet langs veien slik at det ikke kommer inn på planområdet.

Ingen av flom veiene går gjennom planlagt bebygd område i planforslaget.

Figur 9 ; én flomvei går via Trulserudveien og nedover Fossekallveien forbi planområdet, og én krysser Sagaveien øst i

planområdet, og følger terrenget sør - østover mellom bebyggelsen.

5.10 Trafikkforhold

Fossekallveien grenser til området i vest, og Sagaveien i nord. Kjøreadkomst til området er

per i dag både fra Fossekallveien og fra Sagaveien. Det er moderat traf ikk rundt området,

både biltrafikk og myke trafikanter. Årsdøgntrafikk (ÅDT) for Fossekallveien er 800, og for

Sagaveien frem til kryss 400 i henhold til beregninger gjort i støyanalyse . Fartsgrensene er 50

km/t for Sagaveien og 30 km/t for Fossekallveien .

V eikryssene i området er nokså oversiktlige, på grunn av at bredden på veiene øker mye mot

kryssene. Det kan allikevel oppstå uheldige situasjoner mellom biltrafikk og myke trafikanter

der det stedvis er høy vegetasjon mot veiene , f.eks. ved høyresving fra Sagaveien mot

Fossekallveien . Bred e veier gjør at fartsfølelsen minker, og faren for at b iler har høy fart inn

mot kryss øker. Det er ikke eksisterende løsning for kryssing av veiene for myke trafikanter.

Det er fortau langs Fos sekallveien som er ca. 2,3 m bred t lengst nord mot kryss mot

Sagaveien, men dette smalner inn til ca. 1,5 m bredde ved eksiterende innkjøring til
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planom rådet fra Fossekallveien (fig. 10 ). N ærmeste bussholdeplass ligger like sør for

pla nområdet i F ossekallv eien. Der går pr. dags dato buss nr. 228 og har avganger hvert 20.

minutt .

5.11 Barns interess er

Ullerål barnehage ligger ca. 100 m fra planområdet og kan fritt bruk e s til lek på

ettermiddags/kveldstid. Det ligger flere « hundremeterskoger » i området der barn kan drive

med uorganisert lek. Ca. 650 m øst for området ligger Ullerål skole som har ballbaner og

diverse lekestativer /apparater . Bekymringsfri bruk av disse arealene for lek forutsettes av

trafikksikker adkomst dit. Sagaveien videre østover fra pla nområdet er noe smal til å etablere

fortau i tillegg til kjørebane slik den er i dag. I følge V egvesenets håndbok N100 om veg - og

gateutforming kan veier som betjener inntil ca. 10 boliger regnes som gang - og sykkelvei som

kan brukes som adkomstvei. Dette k an stemme for Sagaveien frem til kryss mellom

Sagaveien og Krokenveien.

Figur 10 : E ksisterende fortau er bredere ved areal som tidligere er brukt til parkering enn lengre sør der hekken starter.

5.12 Sosial infrastruktur

I Ringerike kommune er det registrert 175 forskjellige lag og foreninger, som tilbyr aktiviteter

for barn, unge og voksne.

5.13 Universell tilgjengeligh et

Området er generelt flatt og lett tilgjengelig. De eksisterende fortauene er ikke brede nok for

at f .eks. rullestolbruker kan møte barnevogn (bør ha bredde på minst 2 m. ).

5.14 Teknisk infrastruktur
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Figur 11 : Rosa linjer er vann - og avløpsledninger

Til området går det vannledning og felles

avløpsledning. D agens energiforsyning er

lavspentkabeltrasé i bakken, lavspent

kabelskap er plassert på motsatt side av

Fosseka l lveien fra planområdet . A v

alternative energikilder er det

fjernvarmeanlegg i nærområde t som det går

an å legge videre inn til planområdet. Det

kan for eksempel gjøres i samarbeid med

naboer som ønsker å koble seg på. Det går

vannledning, avløpsledning og svakstrøm kabeltrasé under bakken. Vilkår for permanent og

midlertidig tilknytning til Ri n geriks - Kraft kan leses på;http://www.ringeriks -

kraftn ett.no/nettleie/tilknytning - til - nettet/

Figur 12 : Blå stiplet strek er lavspentkabeltrasé, rød stiplet strek er høyspentkabeltrasé

5.15 Grunnforhold

I følge NGU sine løsmassekart ligger planområdet på tykk marin avsetning. Det er ikke kjente

naturfarer som f.eks. kvikkleire eller flomfare i området.
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Figur 13 : store deler av området rundt planområdet er dekket av tykk marin avsetning.

5.16 Støyforhold

Området er utsatt for støy fra Fossekallveien og Sagaveien (fig. 14 og 15 ) . På grunn av

manglende data om årsdøgntrafikk (ÅDT) er trafikkmengden i området beregnet som

beskrevet i støyrappor t (vedlegg Støyrapport ) etter veileder til retningslinjer for behandling av

støy i arealplaner (T1442 /2016 ) . D eler av området er innenfor gul støysone, som krever at

områder med funksjoner som er støysensitive bør ligge på skjermet side eller det må

i verksettes støydempende tiltak.

Anbefalingene i retningslinjen er overskredet i følge støyrapporten , som viser at støy mot

fasade er 55,4 dB mot anbefalingene som er maks. 55 dB .

I et tidlig forslag til plan ble garasjene plassert ut mot Fossekallveien (i vest) som et

støydempende tiltak for resten av området. Dette ble etter anbefaling fra areal - og

byplanavdelingen i kommunen gått bort fra på grunn av dårligere solforhold på

uteoppholdsareal og at garasjene ville blitt dominerende i gatebildet.



Detaljregulering for Sagaveien 56 Mjøsplan, Moelv 201 7

14

Figur 15 : støysone med mottakerhøyde på 4 m, tilsvarer

høyde på balkong
Figur 14 ; mottakerhøyde 1,5 m tilsvarer person på

bakkenivå/uteoppholdsarealer

Figur 16 : Mottakspunkter for støy mot fasade.
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Figur 16 viser at høyeste ve rdi for støy mot fasade er 55,4 dB i området. G renseverdien som

anbefales i ret ningslinje t - 1442/2016 er 55 dB. Verdiene er noe usikre, på grunn av at

trafikkmengden i området er beregnet ut fra antall boliger i området. D erfor kan man ikke si

med sikkerhet om støyverdiene i realiteten er over eller under grenseverdien på 55dB.

5.17 Luftforurensing

Ringerike har ikke egen målestasjon for luftkvalitet. I følge luftkvalitet.info kan Ringerike

sammenlignes med de forhold som finnes i Lillehammer. Resultatene for Lillehammer vi ser at

målingene er under tillatte overskridelser av grenseverdien (grønn farg ekode) i alle måneder

utenom november og desember der tiltaksutredn ing er påkrevd (gul fargekode, fig. 14 ).

Planområdet ligger et stykke utenfor sentrumskjernen. Basert på at verdiene ikke overskrides

store deler av året i by, regnes det ikke som nødvendig med videre utredning av området.

Figur 1 7 : Situasjon for luftkvalitet i byer på sør - og østlandet.

5.18 Forurensning i grunnen

Tomten som i eksisterende reguleringsplan er regulert til forretning (fig. 2) er en branntomt.

På bra nntomter er det generelt grunn til å tro at grunnen kan være forurenset som følge av
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brannen. Tiltakshaver er ansvarlig for å gjennomføre undersøkelser som minimum avklarer

om normverdier er overskredet jf. Forurensningsforskriftens § 2 - 4. Krav om underøke lser .

Dersom undersøkelser viser at normverdier er overskredet, kreves det ytterligere

undersøkelser og vurderinger for å klargjøre eventuelle konflikter mellom miljøhensyn og

brukerinteresser. Videre prosess ved påvisning om forurenset grunn er beskrev et i

Forurensningsforskriftens §§ 2 - 5 til 2 - 13 .

Denne reguleringsplanens bestemmelser §5 Rekkefølgebestemmelser, sikrer at forhold til

forurensning i grunnen hensyntas ved at det ikke kan gis igangsettingstillatelse før det

foreligger dokumentasjon på at området er i tråd med normverdiene som er fastsatt i

forskriften.
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6. ROS - Risiko - og sårbar het (eksisterende situasjon)

Risikomatrise, alle rel evante forhold skal vurderes

4. Meget sannsynlig

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

1. Ubetydelig 2. Mindre

alvorlig

3. Alvorlig 4. Svært

alvorlig

Forhold som er relevante i denne planen:

Rasfare

Flomfare

Vind
Støy

Luftforurensning og forurensning i grunnen

Beredskap og ulykke s risiko

Kulturminne/miljø

Radon
Trafikkulykker

Sammendrag

Det er utarbeidet ROS - analyse i forbindelse med reguleringsplanarbeid for areal som inngår i

denne planens avgrensning. Det er grunn til å tro at det kan være forurenset grunn i området

på grunn av brann. Radonnnivået i området f oreligger det ikke registreringer på. Området er

også utsatt for støy fra Fossekallveien. I tillegg mangler det gode løsninger for gående og

syklende i området. Disse fire temaene utgjør de største utfordringene i området hva angår

risiko og sårbarhet. Den ne ROS - analysen omhandler eksisterende forhold, men beskriver

allikevel tiltak mot mulige ønskede hendelser.

Innledning
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I henhold til plan - o g bygningsloven § 4 - 3 skal planmyndigheten påse at det blir gjennomført

en risiko - og sårbarhetsanalyse for planområdet ved utarbeidelse av planer for utbygging.

Analysen skal vise alle risiko - og sårbarhetsforhold som knyttes til planområdet og eventuelle

endringer som tiltaket medfører eller for tiltak som er hjemlet i planen. Hensikten med ROS -

analyser er å u tarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige hensyn

kan integreres i den ordinære planleggingen i kommunen. Analysen bidrar til å gi økt

kunnskap om og bevissthet rundt beredskapshensyn både for grunneiere, utbyggere,

kommunen og publikum for øvrig. For å kunne redusere omfang av skader og uønskede

hendelser, slik som uhell, ulykker, driftsstans og katastrofer, er det en forutsetning at man

først kartlegger risiko og sårbarhet. Risikomatrisen bidrar til å påpeke hvilke områder det er

behov for å iverksette eventuelle avbøtende tiltak, og ROS - analysen har i så måte en praktisk

verdi i gjennomføring av planen.

Metode

En enkel ROS - analyse er en systematisk gjennomgang av mulige uønskede hendelser og hvor

stor risiko de representerer. Basert på egne vurderinger av hvor sannsynlig e hendelsene er,

hvor store konsekvenser de har, og årsaksfo rhold, blir tiltak vurdert for å hindre at de skal

oppstå eller for at man skal kunne redusere virkningen av dem. Analysen er utført i samsvar

med Dir ektoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps Veileder for kommunale risiko - og

sårbarhetsanalyser. Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for

mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av

sannsynligheten (frekvensen) for og konsekvensene av uønskede hendelser. Sårbarhet er et

u ttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes for påkjenninger.

Temaene i ROS - analysen tar utgangspunkt i veilederen "GIS i samfunns sikkerhet og

arealplanlegging. Vestlandsprosjekt" utarbeidet av Statens kartverk og Direktoratet for

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i 2005. I sjekklisten er det listet opp flere mulige

hendelser som både isolert sett og helhetlig fører til risiko og sårbarhet med hensyn til

konsekvenser for planen og konsekvenser av planen. Det vurderes hvilke konsekvenser en

eventuell hendelse kan ha for liv/helse, materielle/økonomiske verdier, miljø og

samfunnsviktige funksjoner. Sannsynlighet og konsekvens vurdere s som i "Veileder for

kommunale risiko - og sårbarhetsanalyser" (DSB 1994) etter følgende kriterier:
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Vurdering av sannsynlighet for hendelse er delt i :

1. Lite sannsynlig - mindre enn én gang hvert 50. år

2. Mindre sannsynlig - kan skje, ikke usannsynlig

3. Sannsynlig - kan skje av og til, mulig periodisk hendelse

4. Meget sannsynlig - kan skje regelmessig, forholdet kan være kontinuerlig tilstede

Vurdering av konsekvenser av hendelser er delt i:

1. Ubetydelig: Ingen person eller miljøskader

2. Mindre alv orlig: Få små person - eller miljøskader

3. Alvorlig: Alvorlig person - eller miljøskader

4. Svært alvorlig: Personskade som medfører død eller varig mé n; mange skadd, langvarige

eller varige miljøskader

Risikoen ved hvert enkelt tema som analyseres vurdere s som en sum av sannsynlighet og

konsekvens gjennom en risikomatrise som vist nedenfor

Risikomatrise:

Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, eventuelt endringer i plan

Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes - eventuelt endringer i plan

Hendelser i grønn e felt: Tiltak vurderes om de skal gjennomføres

Hendelse/situasjon Aktualitet Sans. Kons. Risiko Kommentar/tiltak

1. Natur - og
miljøforhold

1 . 1 . Etter søk i
miljødirektoratets
kartbase og
artsdatabankens
kartbase foreligger
det ingen natur - og
miljøforhold som
kan forringes i
området.

2. Rasfare 1. 4. Det er i følge NGU
sin kartbase ikke
risiko for jord - og
flomskred eller
kvikkleireskred i
området.

3. Flomfare 3 . 2 . Det er i
planprosessen
fremkommet
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informasjon om
flomveier i og forbi
planområdet. Det
er i følg e NVE sin
kartbase ikke
kartlagt flomsoner i
området.

4. Vind 2. 1. Området ligger i et
tett bebygd område
i innlandet.

5. Radongass 2. 3. Radonnnivået i
området er
betegnet som
usikkert.
Tiltak:
Radonsperre i
grunnen for
boliger.

Menneskeskapte forhold

6. Støy 3. 2. Deler av området
er utsatt for støy f ra
F ossekallveien og
Sagaveien, gul
støysone (T - 1442 )
Tiltak: bebyggelse
sikres én stille side
for å kunne ha
åpne vinduer på
soverom.

7. Luftforurensing og
forurensing i
grunnen

3 . 3 . Pga at deler av
området er en
branntomt er det
grunn til å tro at det
kan være
forurensning i
grunnen. Det
foreligger ikke
rapporter om
luftkvalitet i
området. Arbeid er
igangsatt i
kommunen for
måling av
luftkvalitet i
Hønefoss sentrum.
Tiltak: Det gj øres
grunnleggende
undersøkelser etter
krav i
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forurensningsforsk
riften. Planens
bestemmelser
sikrer at det ikke
kan gis
igangsettingstilllat
else før
normverdier gitt i
forskriften er
dokumentert
tilfradsstillende.

8. Beredskap og
ulykkesrisiko

1 . 4 . D et fraktes en del
farlig gods i
Hønengata (FV35)
øst for
planområdet.
Avstand til
Hønengata er ca.
600 m. Ringerike
Sykehus ligger ca.
4,5 km sør for
planområdet.

9. Kulturminner/miljø 1. 2. Det er ingen kjente
kulturminner i
området.
B estemmelser til
reguleringsplan
sikrer at arbeidet
stanses ved
aktuelle funn under
anleggsarbeid.

10. Trafikkulykker 2. 3. Det er ikke
registrert
trafikkulykker ved
planområdet, men
én hendelse i 1994
med påkjørsel av
syklist har hendt i
Sagaveien vest for
planområdet. I
tillegg én mindre
ulykke der parkert
bil ble påkjørt i
1997 sør - øst for
området i
Fossekallveien. Det
eksisterer ikke
løsning for
kryssing av
Fossekallveien og
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Sagaveien fra
området i dag.
Fortauene er smale
og
usammenhengende.

Nedenfor er de vurderte hendelsene som er vurdert aktuelle oppsummert i risikomatrisen.

Numrene i matrisen viser til nummer på tema i analysetabellen.

4. Meget sannsynlig

3. Sannsynlig 6

2. Mindre sannsynlig 4 5 10

1. Lite sannsynlig 1 9 3 2 , 8

1. Ubetydelig 2. Mindre

alvorlig

3. Alvorlig 4. Svært

alvorlig

Hendelser i røde felt:

7. Luftforurens ning og forurensning i grunnen; Hendelsen er rød fordi tomten er en

branntomt, som gir grunn til å tro at grunnen kan være forurenset. Grunnleggende

undersøkelser blir gjort først. Dersom normverdiene overskrides i grunnundersøkelsene, stiller

forskriften krav til videre behandling av f orurenset grunn.

10. Trafikkulykker; det er ikke registrert trafikkulykker i området. det har vært hendelser i

omegn, men ingen av disse punktene inngår i planavgrensningen. Planforslaget har fokus på å

øke trafikksikkerheten i form av forbedret fortau, s ikring av frisikt og gangfelt for kryssing av

Fossekallveien, samt tiltak i form av fartshump i Sagaveien.

Hendelser i gule felt:

2. Rasfare; det er ikke grunn til å tro at området er rasfarlig. Konsekvensen av et ras kan være

så alvorlig at hendelsen uansett havner i gul kategori.
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3. Flomfare ; det er under planprosessen fremokmmet data som viser at det går flomveier i og

forbi planområdet jf - kap 5.9 i planbeskrivelsen. Flomveien som går gjennom område BSF

følger traséen for H410 Krav vedr. infrastruktur, som gjør at det ikke kan plasseres

bebyggelse der. Flomveiene ivaretas ved at det ikke kan oppføres bebyggelse i denne sonen.

Ved tiltak i Sa gaveien bør det sikres gjennomløp for flomvei. Det er ikke planlagt bygninger

med kjeller i planområdet. F lom veien i Fossekallveien ivaretas gjennom å etablere opphøyd

fortau.

5. Radongass; det er ikke registrert radonnivåer i området. Konsentrasjonen er derfor usikker.

Konsekvensene av å bli utsat t for Radongass over tid i in neluft kan bli alvorlige. Derfor er det

lagt inn i bestemmelsene at ny boligbebyggelse sikres mot radongass med radonsperre i

grunnen.

6. Støy; deler av området er utsatt for støy. I løsningen som dette planforslaget viser er

boligbebyggelsen plassert slik at deler av den er innenfor gul støysone. Løsningen er et

resultat av vurdering av flere alternativer. Den presenterte løsningen er den vi har kommet

frem til som vil gi best forhold med tanke på s oleksponering, gatemiljø, plassering av

uteoppholdsareal o g lekeplass, adkomst og renovasjon. Støyskjerm mot Fossekallveien ville

begrenset støynivået i planområdet, men lukket hage ville passet dårlig sammen med strøkets

karakter, og islolert fremtidige beboere i området fra gatemiljøet ellers. Det kan likevel b li

aktuelt å sette op p støyskjerm, hvis det ikke kan dokumenteres tilfredsstillende støyverdier

ved hjelp av andre tiltak. Det er lagt inn bestemmelser om støyskjerming for private teras ser i

2. etg. og tilsvarende privat område i 1. etg. Lekep lassen er plassert utenfor gul støysone.

8. Beredskap og ulykkesrisiko; Det l ar seg vanskelig gjøre å utelukke fare for ulykker.

Sannsynligheten for at noe skjer er lav i området, det er lite risikofaktorer omkring som kan

ramme planområdet. Allikevel ville en potensielt stor ulykke muligens fått svært alvorlige

konsekvenser, og hendelsen havner derfor uansett i gul kategori. Området ligger nært

Hønefoss sentrum og nødetater, og beredskapen må regnes som god. Det vurderes til at det

ikke trengs tiltak i området i forbinde lse med hendelsen.

Hendelser i grønne felt:

1. Natur - og miljøforhold; det foreligger ingen registrerte viktige elementer hva angår natur -

og miljøforhold i planområdet.
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4. Vind; området ligger i tettbygd strøk og mellom høydedrag i nærområdet. Det vurderes slik

at det ikke er risiko for skader som følge av sterk vind i området.

9.Kulturminner/miljø; det er ikke registrert kulturminner i planområdet. Dersom det blir gjort

funn i f orbindelse med tiltak i marken, sikrer planens bestemmelser håndtering av dette iht.

kulturminneloven.

7 . Beskrivelse av planforslage t

Figur 18 : Utsnitt av plankartet; det legges opp til høy utnyttelse og høy kvalitet i planområdet

7 .1 Planlagt arealbruk

Planområdets avgrensning går til midtlinje i tilgrensende veier for å inkludere fortau og

fotgjengerfelt. I tillegg er det tatt med areal som i gjeldende reguleringsplan er regulert til

veiarea l. Hensikten med det er å r egulere til boligbebyggelse på området. Dette arealet er

holdt i hevd av naboeiendommene, som har etterlyst en avklaring på fremtidig eierskap av

dette arealet i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Deling av tomter gjøres ikke i dette

planarbeidet. I enden av området mot Krokenveien er det plass til én liten tomt, som

kommunen muligens vil utnytte til kommunal bolig.

Planområdet er ca. 5,5 daa og reguleres blant annet til Bebyggelse og anlegg - boligformål

(fig. 16 ) i tillegg til andre tjenelige areal formål. Reguleringsplanen omfatter eiendommen

gnr./bnr. 87/24, 87/523, 87/454, 86/ 764, 86/65 og deler av 86/457. E iendommen 87/24 er

detaljert regulert for å tilrettelegge for bebyggelse, de øvrige eiendommene reguleres til
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boligfor mål. En eventuell eiendo msavklaring mellom kommunen og nabo - grunneiere vil skje

etter avsluttet reguleringsprosess .

Det er planlagt to firemannsboliger på eiendommen gnr./bnr. 87/24 , til sammen åtte boenheter

på arealet. Det skal i tillegg inneholde bilparkering; minst én parkeringsplass pr. boenhet, i

tillegg to gjesteparkeringer hvorav én er dimensjonert for HC - parkering . På arealet skal det

opparbeides sykkelparkering og renovasjonsløsning. Det skal opparbeides felles

uteoppholdsareal me d så gode solforhold som mulig. I tillegg skal det opparbeides lekeplass,

hovedsakelig tiltenkt de minste barna.

7 .1.1 Reguleringsformål i planområdet:

Planformål i reguleringsplan oppgis i feltkoder etter Regjeringens mal for feltkoder i

arealplan. Feltkoder (f.eks. BKS) som der er fler e av får i tillegg løpenumm er bak. Eierform

oppgis også med f_ for felles eierform og o_ for offentlig eierform (f.eks. f_SKV og o_SF)

Bebyggelse og anlegg

Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse – BKS 1 og BKS2 (1112)

Boligbebyggelse – frittliggend e småhusbebyggelse - B FS (1110)

Garasjeanlegg for bolig - /fritidsbebyggelse – f_ BG (1119)

Renovasjonsanlegg – f_ BRE (1550)

Uteoppholdsareal - f_ BUT (1600)

Lekeplass - f_BLK (1610)

Gårdsplass – f_BGP (1620)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Fortau - o_ SF (2012 )

Parkering (gjesteparkering og HC - parkering ) - f_SPA (2080)

Kjøreveg - o_SKV (2011)

Kjøreveg – f_SKV (2011)

Grønnstruktur

Vegetasjonsskjerm – f_GV (3060)
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Hensynssoner

Sikringssone - frisikt – H140

Infrastruktursone – krav vedrørende infrast ruktur – H410

Støysone – Gul sone iht. T - 1442 – H220

Juridiske punkt og linjer i plankartet

Frisiktlinje 1222

Regulert fotgjengerfelt 410

7 .2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål

Boligbebyggelse – K onsentrert småhusbebyggelse BKS1 og BKS2 : Konsentrert

småhusbebyggelse omfatter boliger som er småhus, sammenbygd i kjeder eller rekker, og

med etasjehøyde ikke over 2 etasjer. Bygninger med gesimshøyde over 8 meter og

mønehøyde over 9 meter anses ikke som konsentrert småhusbebyggelse. Firemannsbo lig

defineres av Byggforsk som en mellomform innenfor lavblokk, en blokk med to eller fire

etasjer og minst fire leiligheter. Små firemannsboliger kan defineres som småhus

(Husbanken.no). i hvert av feltene BKS1 og BKS 2 kan det oppføres én firemannsbolig .

Boligbebyggelse: frittliggende småhusbebyggelse BFS: H er er d et tilllatt oppført enebolig

el l e r horisontalt - eller vertikaldelt tomannsbolig (husbanken.no).

Garasjeanlegg for bolig - /fritidsbebyggelse f_ BG 1 og f_BG2 : I garasjeanlegget er det

beregnet én p arkeringsplass per boenhet. Dybden er 7 meter, som muliggjør liten utebod i

sammenheng med garasjeplass.

Garasjeanlegg for bolig - /fritidsbebyggelse – sykkelparkering f_BG 3 : I henhold til

kommunens parkeringsforskrifter skal det være to parkeringsplasser fo r hver boenhet. To av

disse skal være dimensjonert for HC - sykkel/transportsykkel. Sykkelparkeringen har mulig

adkomst både til tunet og mot nord til fortau via fellesområdet bak garasjene.

Renovasjonsanlegg f_BRE : Her skal det opparb eides felles renovasjonsanlegg.

Uteoppholdsareal f_BUT 1 – f_BUT3 : U teoppholdsarealet er plassert mellom husene og mot

vest for best mulig solforhold. Det skal opparbeides plass for hagemøbler o.l. og kan plasseres

felles lekeapparater i uteoppholdsarealet. For de større barna er det kort vei til barnehage ved

Ullerål kirke, og til skolen. Det skal settes av område til privat hage for leilighetene i 1. etg.

tilsvarende balkongene i 2. etg .
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Lekeplas s f_BLK: I nnenfor området som er satt av til l ekeplass skal det opparbeides

l ekeplass for små barn i aldersgruppen 0 - 5 år med eksempelvis sandkasse, vippedyr og

huskestativ. Det skal også etableres sitteplass for voksne som følger barna. Området har gode

s olforhold og er plassert mellom bolighusene og utenfor støysonen. Det stilles krav om at

lekeplassen avgrenses fysisk mot trafikken ved garasjene.

Lekeplassen skulle kunne benyttes av andre nærliggende boliger, da den nok vil bli den lettest

tilgjengelige småbarn s lekeplassen for flere av boligene i nærområdet . Bruken av området bør

dog være opp til dem som flytter inn der på grunn av plasseringen midt i tunet. Det anbefales

at lekeplassen utføre s i naturfargede materialer slik at den harmonerer med omgivel sene og

resten av uteoppholdsarealet/hagen.

Gårdsplass f_BGP: Arealet mellom husene og garasjene er regulert til gårdsplass og er

dimensjonert for inn - og utkjøring til garasjene.

Fortau o_SF : E tter ønske fra kommunen er det regulert bredere og sammenheng ende fortau

samt regulert gangfelt for å ivareta trygghet til myke trafikanter. Fortauet er 3 m bred t og

regulert i henhold til vegvesenets håndbok N1100 for veg - og gateutforming, figur E27.

Gangfelt et i Fossekallveien er plassert nært bussholdeplass på motsatt side av vegen. I

Sagaveien inn mot krysset med Fossekallveien skal det etableres et opphøyd gangfelt.

Parkering (gjesteparkering /HC - parkering ) f_SPA : Det er regulert inn to

gje steparkeringsplasse r i området, hvorav den ene er dimensjonert for HC - parkering

Kjøreveg o_SKV: P lanavgrensningen går ut til midtlinje av Sagaveien og Fossekallveien for

å kunne regulere inn fortau og tiltak for økt trafikksikkerhet.

Kjøreveg f_SKV: A vkørselen til området ti lhører eiendommen gnr. 87 bnr. 24 og er regulert

med 5 m bredde.

Vegetasjonsskjerm f_GV : H ensikten med vegetasjonsskjerm en er å avskjerme og hindre

innsyn i boliger og fellesområder. Det er også bemerket av naboer etter oppstartsvarsel at

eksisterende veg etasjonsskjerm mot sør - øst ønskes bevart. Område avsatt til

vegetasjonsskjerm er noe redusert i forhold til eksisterende situasjon for å få tilstrekkelig plass

til innkjøring og parkering. Det er sikret i bestemmelsene at vegetasjonsskjerm skal bevares så

langt det er mulig og/el l e r erstattes innen det aktuelle feltet i plankartet før det kan gis

brukstillatelse. Innenfor frisiktsone n kan vegetasjon ikke få vokse seg hø y ere enn 50 cm over

bakkenivå.
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Sikringssone – F risikt H140 : Hensikten med frisiktsone n er å øke tryggheten for biltrafikk,

gående og syklende i kryss. I nnenfor sikringssonen kan det ikke settes opp gjenstander som

hindrer sikten, og vegetasjon må holdes nede til under 50 cm.

Infrastruktursone – K rav vedrørende infrastruktur H410 : I nfrastr uktur - sonen følger

traséen til kommunale ledninger i grunnen, og er en buffersone på 15 m. I nnenfor denne

sonen kan det ikke settes opp bygninger eller faste installasjoner som kan hindre adgang til

kommunaltekniske anlegg.

Støysone – Gul sone iht. T - 1442 H220 : den skraverte støys onen som er inntegnet på

plankartet gjeld er støysone med mottakshøyde 4 m. Støysone for mottakshøyde 1,5 m vises i

støyrapport. Lekeareal i området (BLK) er plassert utenfor støysone på bakkenivå. I figur 14

og 15 ser det ut som a t støysonen er min dre omfattende enn i støysonen i plankartet. Grunnen

til det er at figurene som er hentet direkte ut fra støyberegningsprogrammet vises i en høyere

oppløsning enn grensen for støy som eksporteres og legges inn i plankart. Den gule sonen i

firgurene viser h vilke områder som er påvirket av støy over 55 dB. Punktene i figur 16 viser

støyverdi i det konkrete punktet (her mot fasade med mottakshøyde 4 m.). Støyrapport følger

planen som eget dokument.

I følge støyrapporten er støy mot fasader overskredet med 0,4 dB iht. retnignslinjen for

behandling av støy i arealplanlegging T - 1442/2016. På grunn av at verdiene er estimerte, og

dermed noe usikre, kan det ikke konkludere s med at planforslaget er i henhold til

retningslinjen.

Støyskjerm mot veiene må være høy f or å redusere støy i 2. etasje. Ut fra praktiske og

estetiske hensyn anses oppføring av støyskjerm noe urimelig, men kan i ytterste konsekvns

være nødvendig for å overholde anbefalingene i retningslinjen.

I teorien gir en økning på 3 dB en dobling av ly denergien og en økning på 10dB en tidobling.

Menneskets subjektive oppfatning av lyd følger derimot ikke desibelskalaen. Undersøkelser

viser at 10dB økning oppleves som en fordobling og 3dB oppfattes som merkbar. 5 - 6dB

oppfattes av de fleste som en tydelig økning. Et støynivå på ca. 60dB kan sammenlignes med

en normal samtale. På bakgrunn av dette er det sannsynlig at en overskridelse på 0,4dB ikke

vil være merkbar.
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I planens bestemmelser er det stilt rekkefølgekrav om at opphøyd gangfelt for kryssing av

Sagaveien skal være ferdigstilt før brukstillatelse. Et opphøyd gangfelt vil antakelig ha

fartsreduserende virkning for trafikk i Sagaveien inn mot krysset Sagaveien x Fossekallveien.

Per i dag er farsgrensen i Sagaveien 50 km/t. Lavere fart gir mindre st øy, og det vil antakelig

redusere støy mot fasader mot Sagaveien.

Konklusjoner for støyforhold:

Grenseverdien i retningslinjen for behandling av støy i arealplanlegging (T - 1442/2016) er

overskredet med 0,4 dB i støyrapporten, og en må ta utgangspunkt i at det stemmer. Mulige

tiltak for å bedre støyforholdene i planen er støyskjerm mot Sagaveien og Fossekallveien, og

tett rekkverk på balkong/privat uteområde mot Fossekallveien. En støyskjerm må være høy

for å kunne redusere støynivå mot fasade i andre et asje. Det bør av estetiske og praktiske

hensyn ikke settes opp støyskjerm med mindre det påvises overskridelse av grenseverdiene

for støy mot fasadene.

På grunn av at grenseverdiene såvidt er overskredet (jf. støyrapport), bør det være åpent for å

ikke o ppføre støyskjerm dersom grenseverdiene i realiteten ikke er overskredet. Planforslaget

må allikevel åpne for oppføring av støyskjerm dersom grenseverdiene faktisk overskrides.

Derfor er det skrevet i bestemmelsene at det er tillatt å oppføre støyskjerm i formål for

vegetasjonsskjerm . Videre sier rekkefølgebestemmelsene at tilfredsstillende støyforhold i

området må dokumenteres før brukstillatelse.

7 .3 Bebyggelsens plassering og utforming

I første omgang ble nøyaktig plassering av bebyggelse fasts att i plankartet f or å sikre høy

kvalitet i området, og sikre fornuftige og funksjonelle løsninger. Fordi plankart er juridisk

bindende kom vi senere frem til at det kan bli problematisk i en byggefase dersom bygninger

må flyttes litt den ene eller andre veien pga. ledninge r i bakken e.l. Område for konsentrert

småhusbebyggelse er fortsatt svært begrenset i planen for å sikre at planløsninger som man er

kommet frem til opprettholdes i byggeprosessen. Forslag til plassering av bebyg gelse er vist i

fig. 18, s. 2 4 , og bebyggelsens utforming er vist i fig. 22, s. 34.

7 .3.1 Bebyggelsens høyde

Bolighusene som er planlagt i området har mønehøyde på 8,6 m gesimshøyde er 6,1 m.
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7 .3.2 Grad av utnytting

Kommunen tillater normalt en utnyttingsgrad p å 35 % i tettbebyggelse. Figur 17. viser

arealoppgave i området . På grunn av at det er satt av to enkelte felter med formål konsentrert

boligbebyggelse blir utnyttingsgraden i disse formålene svært høy; %BYA=50% for BKS1 og

for BKS2 er %BYA=65%.

I område for frittliggende boligbebyggelse (BFS) er utnyttings graden satt til 30 %. Feltet er på

2083,9 m², og av dette er 1063 m² innenfor infrastruktursone – krav vedrørende infrastruktur

(H220).

Figur 19 : O versikt over alle flater i plankartet med areal og etter arealformål
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Figur 20 : A realformål og areal i regulerings plan en

7 .3.4 Antall boliger, leilighetsfordeling

Det vil bli 8 boenheter i området, fordelt på to firemannsboliger.

7 .4 Boligmi ljø/ bokvalitet

Leilighetene i firemannsbo ligene inneholder kombinert stue /kjøkken, 2 soverom, bad, bod

samt et ekstra rom som kan benyttes som soverom . I tille g g kommer balkong eller privat

uteplass på bakkeplan. (fi g. 21 )

Figur 21 : P lanløsning for leiligheter i planlagt be byggelse.
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Bygningen e er plassert slik at balkonger og private uteplasser vender mot vest. Leilighetene

får felles uteoppholdsareal som også vender mot vest.

7 .5 Parkering

I planforslaget er det regulert én parkeringsplass per bolig i garasjeanlegg. I tillegg er det

regulert inn to felles gje steparkeringer for hele området hvorav én er dimensjonert for HC -

parkering , samt romslig sykkelparkering med adkomst for gående/syklende både mot

Sagaveien og tunet.

I fø lge kommunens parkeringsvedtekter skal boenheter mellom 60 m² og 80 m² ha én

parkeringsplass per boenhet og boenheter over 80 m² ha to parkeringsplasser per boenhet. På

dette punktet er ikke planforslaget i henhold til kommunens vedtekter, da boenhetene he r er

88 m² og 83 m ² i totalt bruksareal . D et er regulert én parkeringsplass per boenhet i tillegg til

totalt to ekstra gjesteparkeringer. Grunnen til dette er at to parkeringsplasser per boenhet ville

tatt opp for mye areal til å få en god planløsning i om rådet. Det var i et tidlig utkast regulert

fire gjesteparkeringer som også kunne benyttes som ekstraparkering. Plassering av parkering,

hus og uteoppholdsareal måtte da løses på en annen måte som førte til mindre

uteoppholdsareal og dårligere solforhold på bakkenivå. I bynære områder skal det satses på

kollektivtransport, sykkel og gange fremfor bilbruk ifølge kommuneplanens samfunnsdel.

Området ligger hensiktsmessig plassert med gangavstand til barnehage, barneskole og

ungdomsskole. Det er også bare en ti minutters sykkeltur til Hønefoss sentrum.

Bussholdeplass med avgang flere ganger i timen finnes like ved. Planforslaget bygger opp

under kommunens målsetninger om redusert biltrafikk og klimagassutslipp, samt at 70% av

befolkningsveksten i kommunen skal ta s unna i sentrumsområder.

Utforming og lokalisering av parkeringsanlegg

I reguleringsplan en er parkering til boenhetene regulert til garasjeanlegg for bolig -

/frit idsbebyggelse (sosikode 1119). D e ligger nord og øst i planområdet slik at hus og

uteareale r kan plasseres i vest og sør for best soleksponering. G arasjene kan bygges som

lukkede garasjer eller carporter. Området som ar avsatt er 7 m dypt, slik at det er plass til én

liten utebod innerst for f.eks redskaper, ski o.l.
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7 .6 Tilknytning til infras truktur

Til området går det vannledning og felles avløpsledning. Dagens energiforsyning er

lavspentkabeltrasé i bakken, lavspent kabelskap er på motsatt side av Fossekallveien. Av

alternative energikilder er det fjernvarmeanlegg i nærområdet som det går an legge v idere inn

til planområdet. Det kan for eksempel gjøres i samarbeid med naboer som ønsker å koble seg

på.

Spesifisering av tekniske løsninger vil fremkomme av byggesøknad.
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Figur 22 : Bygningene har saltak og fasade med kledning av liggende panel. Overbygd trapp ved inngang til 2. etg.
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7 .7 Trafikkløsning

7 .7.1 Kjøreatkomst

Adkomsten til/ f ra Sagaveien nord i utbyggingso mrådet stenges slik at det kun blir adkomst for

biler i eksisterende avkjørsel i sør. Dette vil re dusere traf ikken i krysset Sagaveien x

Fo ssekallveien. Det anlegges adkomst for gående og syklende mot nord til Sagaveien.

Hønengata er hovedtrasé inn til Hønefoss sentrum. Den ligger et stykke øst for området, med

adkomst fra området via Fossekallveien og Krokenveien.

7 .7.2 Utforming av veger

Adkomstvegen til området er regulert til 5 m bredde som inkluderer sideareal til snøopplag og

evt. grøft. Fra adkomstvei og inn på tunet stiger høyden fra kote 92 til 94 med

stigningsforhold på ca. 1:5 m . D et er satt krav om at parkering må planeres ti l tilfredsstillende

nivå for universell utforming ved HC - parkering.

7 .7.3 Krav til samtidig opparbeidelse

Fø r brukstillatelse kan gis er det stilt krav om at området er ferdig opparbeidet, inkudert

fortau .

7 .7.4 Tilgjengelighet for gående og syklende

Det legges til rette for sykkel og gange i reguleringsplanen. Det er planlagt stor s ykkelgarasje

i området. F ra syk k e lgarasjen er det regulert adkomst både mot tunet og ut via adkomstvei

til /fra Fossekallveien , og i tillegg trasé som går ut nord for området (f_BUT3) . Fortauet so m

går i området er utvidet til 3,5 m som inkludert grøft og snøopplag bredt og er mer

sammenhengende enn det eksisterende . Det skal anlegges fotgjengerfelt for kryssing av

Sagaveien til fremtidig fortau på nordsiden av Sagaveien. I bestemmelsene sikres universell

utform ing med terskelfrie overganger i kryss og maksimalt tverrfall på 2% .

7 . 7.6 Felles atkomstveger, eiendomsforhold

Adkomstveien til ny bebyggelse tilhører eiendommen gnr./bnr. 87/24. Den benyttes også av

eiendommen gnr./bnr. 86/772.
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7 .8 Miljøoppfølging

E ttersom at tomten er en branntomt, vil det bli tatt prøver av området for å avdekke eventuell

forurensning. Det er sikret i bestemmelsene at forurensningsforhold må være dokumentert

tilfredsstillende før det gis igangsettingstillatelse.

7 .9 Universell utforming

Krav som er stilt:

- I referat fra oppstartsmøte: aktuelle tem a for utredning i planarbeidet; aktivitet for alle,

herunder universell utforming. Konsekvenser for eget planområde og influensområde.

- Kommuneplanens bestemmelser: § 1.0.2; G enerelle bestemmelser. «I byggeområder for
bolig kan utbygging ikke finne sted før følgende forhold er sikret i henhold til de til enhver
tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer» .

I planen er det regulert fortau som er bred ere (3,5 m. inkl. 1 m. grøft/snøopplag ) og trinnløse

overganger i kryss sikres i planens bestemmelser. Planområdet har noe helning fra

adkomstveien og inn på tunet. For at adkomst mellom boligene og HC - parkering skal være i

henhold til forskrift om universell utforming må området planeres.

I figur 2 3 er det tegnet inn fire snitt (A, B, C, og D) mellom HC - parkering og inngang til

boliger, samt fra adkomstvei og inn på tunet. T errengprofi l av snittene er vist i figur 2 4 .

Figur 23 : fire snittlinjer er undersøkt for å do kumentere helningsgrad fra HC - parkering og inn på området.
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Figur 24 : Terrengsnittene viser at det er en del helning mellom adkomst inn på tunet og mellom HC - parkering og den

sørligste tomta.
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Figur 25 : vegetasjonsskjerm mellom adkomstveg og bebyggelse skjermer

naboene'

7 .10 Uteoppholdsareal

Leilighete ne i 2. etg. har tilgang ut til egen balkong. Lelilighetene på bakkeplan får eget

uteareal tilsvarende størrelse på balkong i 2. etg. . Alt annet uteoppholdsareal på bakkenivå er

felles.

Uteoppholdsareal i planen er både areal foran og mellom husene, samt bak gar asjene og på

sidene av husene. A realet bak garasjene og på sidene av husene er ikke funksjonelt og har

dårlige solforhold og det kan ikke forventes at det blir brukt til utendørs opphold annet enn

evt. dyrking av planter og liknende. Den delen av ut eoppholdsarealet som har gode

solforhold, plass til møblering o.l. er det som ligger foran og mellom husene mot vest.

I tillegg til eget areal for

lekeplass er d et er kort avstand

til lekeplassen til Ullerål

barnehage og Ullerål

barneskole.

Det er én eksisterende

vegetasjonsskjerm mellom

regulert adkomstvei og

planlagt bebyggelse (fig. 23 ) .

Det er et sterkt ønske fra

naboer at denne beholdes. Veget asjonsskjerm er regulert inn i plankartet fr em til adkomst inn

på området. D en eksisterende vegetasjonsskjermen skal bevares så langt det er mulig, ved

f.eks . å benytte adkomst i nord i byggefasen. Dersom den på grunn av byggearbeider må

fjernes helt eller delvis, skal den erstattes med tilsvarende skjermende be plantning etter endt

byggefase. Dette gjelder den delen av eksisterende vegetassjonsskjem som er regulert inn i

plankartet. Den nordligste del en av eksisterende skjerm v i l ikke kunne beho l des på grunn av

inn/utkjøring til tunet. Eventuell ny b eplantningen må ikke være al lergifremkallende. B jørk,

hassel, or og salix - arter er ikke tillatt.
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Offentlige friområder finnes det flere av i området rundt planområdet (fig.24 ) . Friområder

favner både opparbeidete lekearealer og turområder. Røde områder i figur 24 er offentlige

områder, bl.a. skole og barnehage med tilhørende uteområder.

Hovsmarka nord - øst for planområdet er et mye brukt turområde i lokalmiljøet med stort

stinett.

Figur 26 : Utsnitt av kommuneplanens arealdel. de grønne områdene er friområder. Det blå feltet i midten av bildet er del av

planområdet.

7 .12 Koll ektivtilbud

Det er bussholdeplass like sør for planområdet i Fossekallveien med mange avganger pr. time.

Fra Hønef oss stasjon går Bergensbanen, Randsfjordbanen og Roalinjen.

7 .13 Kulturminner

Uttalelsen fra Buskerud Fylkeskommune til varsel om oppstart (datert 20.04.2016) sier at det

forventes ikke å være automatisk freda kulturminner i området. videre ber de om at det tas

med reguleringsbestemmelse om varslingsplikt jf. Kulturminneloven §8, 2. ledd.

7 .13.1 Løsninger i forhold til kulturminner
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Dersom det blir gjort funn av kulturminner i marken i forbindelse med tiltak i området, skal

arbeidet stanses og utviklingsa vdelingen ved fylkeskommunen varsles. Dette sikres i

reguleringsbestemmelsene som følger planen.

7 .15 Plan for vann - og avløp samt tilknytning til off entlig nett

Det er kommun ale vann - og avløpsledninger i området, samt offentlig nett. Tekniske

løsninger fremkommer i byggesøknad.

7 .16 Plan for avfallshenting/ søppelsug

Det er regulert felles ren ovasjonsanlegg i planområdet, område f_ BRE i plankartet.

7 .18 Rekkefølgebestemmelser

Det er satt flere rekkefølgebestemmelser til planen . De kan leses i sin helhet i

reguleringsbestemmelsene, vedlegg 3. Noen er g jengitt her :

Dersom kommunen ska l overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av

tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for

disse anleggene. Tekniske anlegg skal bygges etter den til enhver tid gjeldende kommunale

standard .

Før det gis igangsettingstillatelse skal utomhusplan være godkjent av kommunen.

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

Bygningers plassering og høyde målsatt ved inngangspartiet
Utforming av uteområder med høydeangivelser og materialbruk. Herunder kommer
utearealer for opphold, lek og beplantning
Utvendig opplegg for renovasjon og tilkomst til dette fra boligene
Utvendig belysning
Frisiktsoner mot offentlige trafikkområder

Øvrig dokumentasjon som skal følge byggesøknaden:

3D - visualisering, som fotomontasje og/eller perspektivtegninger
Sol/skyggediagram
Angivelse av bebyggelsens takform, takvinkel og møneretning
Angivelse av hvordan estetikk ivaretas
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Angivelse av hvordan universell utforming ivaretas

Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge dokumentert tilfredsstillende

forurensingsforhold i henhold til gjeldende lovverk og forskrifter.

8 . Virkninge r/konsekvenser av planforslaget

8 .1 Overordnede planer

I kommuneplanens arealdel er område t regulert til næringsformål. I planforslaget er området

regulert til konsentrert småhusbebyggelse. Kommunen har i sin vedtatte samfunnsdel i kap. 5

«effektiv arealdisponering» nedtegnet retningslinjer for arealbruksstrukturen i kommunen.

Blant annet å «se arealbruk og transport i sammenheng for å redusere transportbehovet», at

«70 % av befolkningsveksten skal skje i Hønefoss - området», «å legge til rette for høy kvalitet

og mangold i tilbudet av boliger, bomiljøer og fysiske omgivelser, og vurdere boligtype r og

størrelser konkret ved behandling av de enkelte planer og prosjekter». I området rundt

planområdet er det hovedsakelig eneboliger, men også noe blokkbebyggelse. Kollektivtrafikk

er tilgjengelig med bussholdeplass like sør for planområdet. Det planlegg es en forbedring av

eksisterende fortau , samt sykkelparkering og adkomst både fra nord og sør for gående og

syklende. Det er kort avstand til barnehage, skole og turområder fra planområdet.

8.2 Stedets karakter

Om kringliggende områder har blandet bebygge lse med blokker og eneboliger. Det er grønne

korridorer som fører til større natur - /turområder i nærheten. Oppføring av nye

firemannsboliger vil gi et annet inntrykk enn opprinnelig næringsbebyggelse som fantes på

tomta. Området rundt er et tett bebygd bol igområde, og ytterligere boligbebyggelse vurderes

til å ikke forringe stedets karakter.

8.3 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk

Området er ikke brukt til rekreasjon i dag. Slike arealer finnes i nærområdet og er lett

tilgjengelig fra planområdet.



Detaljregulering for Sagaveien 56 Mjøsplan, Moelv 201 7

42

8.4 Uteområder

Uteområdene i planområdet er

utsatt for støy fra

Fossekallveien og Sagaveien.

Det ble forsøkt å legge

uteområdene lengre inn på

området med garasjenen som

skjerm for støyen. Det ble en

dårlig løsning i forhold til

soleksponering og gatebildet i krysset. Privat uteområde til leilighetene i 1. etg. må sikres mot

støy tilsva rende terrassene i 2. etg.

8.5 Trafikkforhold

Vegforhold : A dkomsten til planområdet med bil er lagt til sør i området istedenfor nord i

området. Det vil avlaste kryss et Fossekallveien/Sagaveien. I N asjonal transportplan og i

kommunens klimaplan er det et mål at flere skal sykle, gå og bruke kollektivtransport. I

planforslaget er det kun regulert én parkeringsplass per boenhet i tillegg til to

gjesteparkeringsplasser. Stor sykkelgarasje og trafikksikker adkomst til og fra planområdet

fremmer sykkel og gang e iallfall på lik linje med biltrafikk til og fra området. D et er

bussholdeplass like sør for planområdet i Fossekallveien med flere avganger i timen.

Det fremkommer av trafikk analysen at trafikk i området medfører en økning på 0,65 %

sammenlignet med at det ikke er bebyggelse der.

8.6 Barns interesser

I planområdet er det regulert inn uteoppholdsareal. Dette arealet er ifølge beregninger (se

støyrapport) utsatt for noe støy f r a Fossekallveien og Sagaveien. Det regulerte

lekeplassom rådet for de minste barna faller ikke inn under støysonen.

For de større barna finnes lekearealer som kan benyttes i roligere omgivelser ved Ullerål

barnehage, og dessuten ved Ullerål skole ( ca. 10 minutters gange ) som har større områder,

Figur 27 : Planområdet ligger her midt i bildet. Rundt er det varierte

bygningskropper fra relativt store blokker til eneboliger med romslig tomt.
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balløkke m.m . Pl anforslaget legger også til rette for trafikksikker adkomst til og rundt

området med forbedret fortau rundt området, og fotgjenge rfelt for tryggere kryssing av

Fossekallveien og Sagaveien . I tillegg er det lagt inn frisiktlinjer som skal sikre god oversikt i

kryssene.

O mrådet ligger i tett bebygd område, med potensiale for lekekamerater for barn i området. det

er kort vei til lekeplasser og naturområder . Forholdene ligger til rette for å lett kunne ut øve

både organisert aktivitet, fri fantasilek og utelek for barn i området.

8.7 Sosial infrastruktur

Reguleringsplanen omfatter ku n åtte nye boenheter, konsekvensene for skolekapasiteten i

kommunen regnes som minimale, da kommunen le gge r opp til befolkningsvekst i

sentrumsområdene.

8.8 Universell tilgjengelighet

Planen legger opp til stor grad av universell tilgjengelighet i form av bredere fortau , trinnfrie

overganger, plass til HC - sykkel og HC - parkering med plass til bil med stolheis. Planens

bestemmelser sikrer at helningsgrad i plan området ikke overstiger grenseverdier iht. forskrift

om universell utforming.

8.9 Energibehov – energiforbruk

Husene som er planlagt oppført i området følger mod erne standard. Området er innenfor

område for konsesjon for tilknytning til fjernvarmenettet, men dette tiltaket er ikke stort nok

til at det er krav om det. Utbygger vurderer dette på et senere tidspunkt i prosessen.

8.10 Jordressurser/landbr uk

Planforslaget medfører ikke konsekvenser for jordressurser/landbruk

8.11 Teknisk infrastruktur

D et er løsning for vann, avløp og strøm i området. Løsning for påkobling og dimensjonering

blir gitt i byg gesøknad/tekniske planer.
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8.12 Økonomiske konsekvenser for kommunen

Så lenge ikke andre avtaler foreligger skal utbygger stå for kostnader av offentlige anlegg

(eksempelvis fortau). Reguleringsbestemmelsene sikrer at det må utarbeides utbyggingsavtale

med kommunen dersom den skal overta drift og vedlikehold av disse anlegg ene n år d e er

ferdigstilt og godkjent av kommunen.

8.13 Konsekvenser for næringsinteresser

Eiendommen var tidligere brukt som næringseiendom og reguleres i planforslaget til

boligformål.

8.14 Interessemotsetninger

Under høring og offentlig ettersyn etter 1 . gangs behandling, ble det av en nabo stilte

spørsmåltegn til flytting av avkjørsel. I starten av planprosessen var det tenkt å benytte

eksisterende avkjørsel i nord som fremtidig avkjørsel til planområde. Avk jørsel ble flyttet til

gjeldende avkjørsel i sør både for å avlaste krysset mellom Sagaveien og Fossekallveien, samt

av hensyn til myke trafikanter. Samme nabo stilte også spørsmålstegn til eiendomsforholdene

på veien som benyttes til avkjørsel i planforsl aget. Det ble avklart i kommunen at avkjørselen

tilhører Sagaveien 56 (jf. skjema for vurdering av hørings uttalelser ).

8.15 Avveining av virkninger

Planforslaget medfører få endringer og har liten grad av konflikt, da området tidligere var

bebygd og ligger i tett bebygd område.
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9 . ROS - Risiko - og sårbar het (fremtidig situasjon)

Metoden er den samme som i analysen av eksisterende situasjon. Noen endringer forekommer

av planfoslaget.

4. Meget sannsynlig

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

1. Ubetydelig 2. Mindre

alvorlig

3. Alvorlig 4. Svært

alvorlig

Forhold som er relevante i denne planen:

Rasfare

Flomfare

Vind
Støy

Luftforurensning og forurensning i grunnen

Beredskap og ulykkesrisiko

Kulturminne/miljø

Radon
Trafikkulykker

Vurdering av sannsynlighet for hendelse er delt i:

1. Lite sannsynlig - mindre enn én gang hvert 50. år

2. Mindre sannsynlig - kan skje, ikke usannsynlig

3. Sannsynlig - kan skje av og til, mulig periodisk hendelse

4. Meget sannsynlig - kan skje regelmessig, forholdet kan være kontinuerlig tilstede

Vurdering av konsekvenser av hendelser er delt i:

1. Ubetydelig: Ingen person eller miljøskader

2. Mindre alvorlig: Få små person - eller miljøskader

3. Alvorlig: Alvorlig person - eller miljøskader
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4. Svært alvorlig: Personskade som medfører død eller varig men; mange skadd, langvarige

eller varige miljøskader

Risikoen ved hvert enkelt tema som analyseres vurderes som en sum av sannsynlighet og

konsekvens gjennom en risiko matrise som vist nedenfor

Risikomatrise:

Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, eventuelt endringer i plan

Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes - eventuelt endringer i plan

Hendelser i grønne felt: Tiltak vurderes om de skal gjennomføres

Hendelse/sit uasjon Aktualitet Sans. Kons. Risiko Kommentar/tiltak

1. Natur - og
miljøforhold

1. 1. Etter søk i
miljødirektoratets
kartbase og
artsdatabankens
kartbase foreligger
det ingen natur - og
miljøforhold som
kan forringes i
området.
Planforslaget
medfører ikke
endringer i natur -
og miljøforhold.

2. Rasfare 1. 4. Det er i følge NGU
sin kartbase ikke
risiko for jord - og
flomskred eller
kvikkleireskred i
området.
Planforslaget
innebærer ikk e
endring av status
ift. rasfare .

3. Flomfare 3. 2. Det er
planprosessen
fremkommet
flomveier i og forbi
planområdet. Det
er i følge NVE sin
kartbase ikke
kartlagt flomsoner i
området.
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4. Vind 2. 1. Området ligger i et
tett bebygd område
i innlandet.

5. Radongass 1. 3 . Radonnnivået i
området er
betegnet som
usikkert. Det er
sikret i planens
bestemmelser at
tltak må iverksettes
dersom det ikke
foreligger
dokumentasjon på
at det ikke er fare
for Radon i
området.

Menneskeskapte forhold

6. Støy 3 . 2. Deler av området
er utsatt for støy fra
Fossekallveien og
Sagaveien, gul
støysone (T - 1442 )
Det er sikret i
planens
bes temmelser at
balkonger skal
byg ges med
støydempende
tiltak og at leil.
Skal ha minst ett
soverom på stille
side.

7. Luftforurensing og
forurensing i
grunnen

1 . 2. Det foreligger ikke
rapporter om
luftkvalitet i
området. Arbeid er
igangsatt i
kommunen for
måling av
luftkvalitet i
Hønefoss sentrum.
Forurensning i
grunnen er sikret
korrekt behandling
iht.
forurensnningesfor
skriften i planens
bestemmelser.

8. Beredskap og 2. 3. Det fraktes en del
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ulykkesrisiko farlig gods på
Hønengata (FV35)
øst for
planområdet.
Avstand til
Hønengata er ca.
600 m. Ringerike
Sykehus ligger ca.
4,5 km sør for
planområdet.
Planen endrer ikke
forholdene for
transport av farlig
gods på Hønengata.
Planforslaget
innebærer ikke
endring av status
ift. hendelsen.

9. Kulturminner/miljø 1. 1. Det er ingen kjente
kulturminner i
området.
bestemmelser til
reguleringsplan
sikrer ivaretakelse
av automatisk freda
kulturminner
dersom det blir
gjort funn i
anleggsfasen/bygge
prosessen.
Planforslaget
innebærer ikke
endring av status
ift. dette tema.

10. Trafikkulykker 2 . 3. Det er ikke
registrert
trafikkulykker ved
planområdet, men
én hendelse i 1994
med påkjørsel av
syklist har hendt i
Sagaveien vest for
planområdet. I
tillegg én mindre
ulykke der parkert
bil ble påkjørt i
1997 sør - øst for
området i
Fossekallveien.
Planen legger opp
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til økt
trafikksikkerhet
med gangfelt for
kryssing a v vei og
forbedret fortau .

Nedenfor er de vurderte hendelsene som er vurdert aktuelle oppsummert i risikomatrisen.

Numrene i matrisen viser til nummer på tema i analysetabellen.

4. Meget sannsynlig

3. Sannsynlig 6

2. Mindre sannsynlig 4 8 , 10

1. Lite sannsynlig 1,9 7 3, 5, 2

1. Ubetydelig 2. Mindre

alvorlig

3. Alvorlig 4. Svært

alvorlig

Hendelser i røde felt:

I fremtidig situasjon er det ikke lenger noen kategorier som havner i rød kategori.

Hendelser i gule felt:

2. Rasfare; det er ikke grunn til å tro at området er rasfarlig. Konsekvensen av et ras kan være

så alvorlig at hendelsen uansett havner i gul kategori. Planforslaget omhandler ikke tiltak i

forhold til rasfare .

3. Flomfare; det er under planprosessen fremokmmet data som viser at det går flomveier i og

forbi planområdet jf - kap 5.9 i planbeskrivelsen. Flomveien som går gjennom område BSF

følger traséen for H410 Krav vedr. infrastruktur, som gjør at det ikke kan plasseres

bebyggelse der. Flomveiene ivaretas ved at det ikke kan oppføres bebyggelse i denne sonen.

Ved tiltak i Sagaveien bør det sikres gjennomløp for flomvei. Det er ikke planlagt bygninger

med kjeller i planområdet. Flomveien i Fossekallveien ivaretas gjennom å etablere opphøyd

fortau.

6. Støy; deler av området er utsatt for støy. I løsningen som dette planforslaget viser er

b oligbebyggelsen plassert slik at deler av den er innenfor gul støysone. Løsningen er et

resultat av vurdering av flere alternativer. Den presenterte løsningen er den vi har kommet
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frem til som vil gi best forhold med tanke på soleksponering, gatemiljø, pla ssering av

uteoppholdsareal og lekeplass, adkomst og renovasjon. Støyskjerm mot Fossekallveien ville

begrenset støynivået i planområdet, men lukket hage ville passet dårlig sammen med strøkets

karakter, og islolert fremtidige beboere i området fra gatemilj øet ellers. Det kan likevel bli

aktuelt å sette opp støyskjerm, hvis det ikke kan dokumenteres tilfredsstillende støyverdier

ved hjelp av andre tiltak. Det er lagt inn bestemmelser om støyskjerming for private terasser i

2. etg. og tilsvarende privat områd e i 1. etg. Leke p lassen er plassert utenfor gul støysone.

Sikkerhet i forhold til støy vurderes ivaretatt i stor grad. Uteoppholdsarealet er allikevel

støyutsatt, da det er vurdert at en støyskjerm vil ha større negative konsekvenser både for

solforhold, g atebilde og gatemiljø.

8. Beredskap og ulykkesrisiko; Det gjør seg vanskelig å utelukke fare for ulykker.

Sannsynligheten for at noe skjer er lav i området, det er lite risikofaktorer omkring som kan

ramme planområdet. Allikevel ville en potensielt stor ul ykke muligens fått svært alvorlige

konsekvenser, og hendelsen havner derfor uansett i gul kategori. Området ligger nært

Hønefoss sentrum og nødetater, og beredskapen må regnes som god. Planforslaget innebærer

ikke tiltak i forhold til beredskap og ulykkesr isiko.

10. Trafikkulykker; hendelsen havner i planforslag i gult felt. Planforslaget har fokus på å øke

trafikksikkerheten i form av forbedret fortau, sikring av frisikt og gangfelt for kryssing av

Fossekallveien, samt tiltak i form av fartshump i Sagaveie n.

Hendelser i grønne felt:

Planforslaget innebærer ikke tiltak for noen av hendelsene som faller innenfor grønn kategori.

1. Natur - og miljøforhold; det foreligger ingen registrerte viktige elementer hva angår natur -

og miljøforhold i planområdet.

4. Vind; området ligger i tettbygd strøk og mellom høydedrag i nærområdet. Det vurderes slik

at det ikke er risiko for skader som følge av sterk vind i området.

5. Radongass; det er ikke registrert radonnivåer i området. Konsentrasjonen er derfor usikker.

Konsekvensene av å bli utsat for Radongass over tid i inneluft kan bli alvorlige. Derfor er det

lagt inn i bestemmelsene at ny boligbebyggelse sikres mot radongass med radons perre i

grunnen. Sikkerhet i forhold til radonfare vurderes ivaretatt i planforslaget.

7. Luftforurens ning og forurensning i grunnen; Hendelsen er blitt grønn fordi planforslaget

ivaretar riktig behandling iht. forurensningsforskriften. Grunnleggende under søkelser blir
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gjort først. Dersom normverdiene overskrides i grunnundersøkelsene, stiller forskriften krav

til videre behandling av forurenset grunn.

9.Kulturminner/miljø; det er ikke registrert kulturminner i planområdet. Dersom det blir gjort

funn i for bindelse med tiltak i marken, sikrer planens bestemmelser håndtering av dette iht.

kulturminneloven.

Det gjenstår nå to aktuelle hendelser som har en tilstedeværende risiko.

H endelse 2 – Rasfare : det er ifølge Norges Geologiske Undersøkelser (NGU.no) si ne

kartsider ikke risiko for ras eller skred i området. hendelsen har likevel havnet i gul

Hendelse nr. 8. – beredskap og ulykkesrisiko : På Hønengata som ligger ca. 600 m. fra

planområdet fraktes det noe farlig gods. Dette er antakelig langt nok unna til at det ikke

kreves sikringstiltak mot en eventuell sprengningsulykke/lekkasje. Sykehuset ligger relativt

nært planområdet, 4,5 km sørover, på motsatt side av Hønefoss sentrum. Planen omfatter ikke

område på Hønengata. En eventuell omlegging av hovedtrafikk åre må gjøres på fylkesnivå.

Det er heller ikke registrert hendelser i DSB sin kartbase.

10 . Innkomne innspill

Merknader til varsel om oppstart og til høring er samlet i egne dokument; se vedlegg.

11. Avsluttende kommentar

Dette planforslaget bidrar til å fortette et boligområde i sentrumsområdet til Hønefoss . Det er

kort vei til skole og barnehage, det er forholdsvis trafikksikkert, og reguleringen forbedrer

eksisterende situasjon for myke trafikanter. En utfordring i området er støy, og da spesielt i

u teoppholdsarealet. Det ble vurdert å legge uteoppholds a realet l engre inn på området, bort fra

veien. Dette vil le medført dårlige solforhold, g arasjene måtte da blitt plassert ut mot

Fo ssekallveien og hadde tatt mye oppmerksomhet i gatebildet. Det kan likev el bli aktuelt å

sette opp støyskjerm, hvis det ikke kan dokumenteres tilfredsstillende støyverdier ved hjelp av

andre tiltak.

I planprosessen har det vert dialog mellom Ringerike kommune, Fylkesmannen i Buskerud og

forslagsstilller angående støyforhold o g krav i planforslaget. Dette har resultert i at det
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konkluderes med at planforslaget overskriver anbefalte grenseverdier i retningslinje for

behandling av stø y i arealplaner (T - 1442/2016). F remtidige planer om fotgjengerfelt og

kryssing av Sagaveien vil m uligens dempe støynivået noe. Det er derfor tatt høyde for at

oppføring av støyskjerm mot veiene er tillatt, men at det ikke er nødvendig dersom det kan

dokumenteres tilfredsstillende støyverdier før det gis brukstillatelse.

Det er lagt inn vegetasjonssk jerm i reguleringsplanen. En vegetasjonsskjerm vil ikke dempe

støy i noen særlig grad, men kan bidra positivt med å gi en følelse av å være skjermet.

Vegetasjonsskjermen vil innenfor frisiktsonene ikke kunne tillates å bli høyere enn 50 cm, og

vil derfor h a begrenset effekt der dette gjel der. Uteoppholdsarealene er ikke av høyeste

kvalitet, men de tilbyr et sted å være ute og ny te sol til langt på kveld.

Det er kort vei fra området til større lekepla ss er og balløkke . T urområde r i nærheten gir

muligheter fo r rekreasjon, aktiv fritid og nærhet til naturen.
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1 . Innledning

I forbindelse med oppføring av boliger i S agaveien 5 6 i Hønefoss har MjøsPlan AS fått i
oppdrag å beregne støyforhold. Rapporten tar for seg støysituasjonen på tomta ut i fra
trafikkstøy fra nærliggende veger.

2. Begreper

Lp,A e qT Ekvivalent A - veid lydnivå for en bestemt tidsperiode. Det er vanlig å bruke et døgn
(24h) som midlingsperiode (Lp,Aeq24h).

Lden A - veid støynivå for dag - kveld - natt (day - evening - night ). Ved bruk av Lden får støy om
kvelden (19 - 23) et tillegg på 5dB og støy om natten (23 - 07) et tillegg på 10dB.

LAF,max A - veid maksimalnivå målt med tidskonstanten «fast» på 125ms.

L5AF A - veid nivå målt med tidskonstanten «fast» som overskrides av 5% av hendelsene i
løpet av en nærmere angitt periode. Dette er et statistisk maksimalnivå i forhold til
antall hendelser.

Rw+Ctr Veitrafikkstøytall, tidligere RA. Brukes i forbindelse med fasadeisolering / utendørs
støy.
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3. Forutsetninger

Tomta ligger midt i et boligområde i veikrysset mellom Fossekallveien og Sagaveien. For å
bereg ne støysoner er n ordisk beregningsmetode for støy lagt til grunn m ed
beregningsprogrammet NoMes 4.5 .

3.1 . Støygrenser
Støysoner deles inn i rød og gul sone der rød sone er nærmest støykilden og bebyggelse
skal unngås. Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres
dersom støydempende tiltak iverksettes. Nedre g renseverdie r fra veitrafikkstøy i rød og gul
sone er som følger:

Sone Nedre verdi Lden Nedre verdi L5AF

Gul: 55dB 70dB
Rød: 65dB 85dB

TABELL 1 : GRENSEVERDIER VEGTRAF IKKSTØY

Utendørs støygrenser
Alle boenheter bør ha tilgang til egnet uteoppholdsareal som tilfredsstiller grenseverdien for
utvendig støy. Grenseverdi for utvendig støy er iht. NS81 75 lik nedre verdi for gul sone,
Lden=55dB (se tabell 2). Denne verdien gjelder også utenfor vindu mot s tøyfølsomme rom
som i hovedsak tilsier soverom og oppholdsrom.

Innendørs støygrenser
Kravene til innvendig støy for boliger er angit t i Byggteknisk forskrift (TEK1 7 ) og tilsier at
klasse C i NS 81 75 er tilfredsstillende . Følgende krav gjelder for innvendig støy i klasse C:

TABELL 2: MAKSIMALT INNVENDIG S TØYNIVÅ

I bygg som tilfredsstiller dagens byggekrav kan man foruts ette minimum 35dB differanse på
ute - og innenivå.
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3.2. Trafikkdata
Tall på årsdøgntrafikk (ÅDT) eksisterer ikke i Nasj onal Vegdat abank for de aktuelle veiene.
For å finne disse verdiene, forutsettes det at mesteparten av trafikken går fra/til RV35
(hønengata) ettersom denne veien er svært trafikkert. Det er derfor brukt et område nord for
tomta hvor kjøretøy fra husstande ne regnes s om passerende og vurderes som grunnlag for
tallene. Det forutsettes 4 passeringer pr døgn for hver husstand knyttet til den aktuelle veien.
Følgende verdier er valgt:

• Fossekallveien: ca 200 husstander, ÅDT = 800
• Sagaveien fram til kryss: ca 100 husstander, ÅDT = 400
• Sagaveien etter kryss: ca 150 husstander, ÅDT = 600
• Trulserudveien: ca 50 husstander, ÅDT = 200

Kart 1 viser område t som er brukt til trafikkberegning markert i rødt og tomta markert med
rød sirkel.

KART 1 : GRUNNLAG TRAFIKKBEREG NING

Hønengata
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Andel tungtrafikk antas å ligge mellom 3 - 5% i boliggater iht. T - 1 442 og settes derfor til 5%
(3% for Trulserudveien) . T allene skal fremdateres 1 0 - 20 år , noe som gir følgende verdier :

Vei Fartsgrense ÅDT 2025 Andel tunge
Fossekallveien 30 km/t 906 5 %
Sagaveien fram til kryss 50 km/t 453 5 %
Sagaveien etter kryss 30 km/t 679 5 %
Trulserudveien 30 km/t 226 3 %

TABELL 3: TRAFIKKDATA

Fordelingen av ÅDT er beregnet ett er gruppe 2 ( by og bynære områder ) i ht . tabell 42
T - 1 442.

TABELL 4: FORDELING AV ÅDT
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3.3. D agens situasjon
På følge nde kart vises dagens situasjon, g nr 87 /Bnr 24 .

KART 2: DAGENS SITUASJON

3.4. Planlagt situasjon
Plasseringen av byggene er vist på kart 3.

KART 3: ILLUSTRASJONSPLAN
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3.5. Planløsning
Tegning 1 viser pl anløsningen for byggene. Begge etasjene skal ha samme planløsning.

TEGNING 1 : PLANTEGNING

3.6. Terrengprofil
Terrenget på tomta ligger mellom +94.000 og +95.000, og det forutsettes at utearealet vil
ligge på omtrent denne høyde n . Støy mot 1 .etasje er beregnet i 1 ,5m mottakerhøyde og i 4m
mottakerhøyde for 2.etasje.
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4. Beregninger

Det er i første omgang utarbeidet et støysonekart iht. retningslinjene i T - 1442 som tilsvarer
4m mottakerhøyde og beregningsenhet Lden. Videre er det foretatt en støyberegning i 1,5m
mottakerhøyde for å vurdere støy mot 1.etasje samt uteareal på bakkeplan. Ut i fra disse
resultatene er det gjort vurderinger på utvendig og innvendig støy for å drøfte om det er
nødvendig med ekstra tiltak.

For å gjennomf øre beregningene er nordisk beregningsmetode for støy lagt til grunn med
beregningsprogrammet NoMes 4.5. Rapporten tar ikke for seg støy internt i byggene eller fra
tekniske installasjoner. For behandling av kartdata og digitale tegninger er Gemini Terreng
v12 benyttet. Det er ikke tatt hensyn til refleksjoner fra bygninger og an dre objekter .
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5. Resultater

Støysonekartet skal iht. T - 1442 beregnes i 4m mottakerhøyde med beregningsenhet Lden.
Resultatet e r vist på kart 4 .

KART 4 : STØYSONEKART , LDEN , 4M



MjøsPlan AS Tlf: 62 36 52 98
Kastbakkvegen 1 1 , 2390 Moelv E - post: post@mjosplan.no 1 0

Kart 5 viser støynivået i 1 ,5m mottakerhøyde som illustrerer støynivå mot 1 .etasje og
uteareal.

KART 5 : KARTLEGGING AV STØY , LDEN , 1 .5 M

Som støykartleggingen viser vil deler av fasadene som ligger ut mot vei ligge i gul sone. På
bakgrunn av dette er det beregnet støy i mottakerpunkter ved fasadene. Punktene på fasade
er beregnet i 4m høyde og punkt for utearealet er beregnet i 1 ,5m høyde.
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KART 6: STØY I MOTTAKERPUNKTE R, LDEN ,

Tallene viser at verdiene så vidt overskrider grenseverdien på 55dB. Iht. T - 1 442 gjelder i
utgangspunktet normale avrundingsregler for tall etter komma. Største tallverdi vist her er på
55.4dB og kan dermed rundes ned til 55dB. I planprosessen f or detaljreguleringsplanen er
det fremkommet at Fylkesmannen i Buskerud ikke vil god ta overskridelse av grenseverdi, og
at det derfor må åpnes for tiltak mot støy mot fasade.

Når det gjelder innvendig støy er det ikke nødvendig med ytterligere tiltak ettersom forventet
støyreduksjon fra dagens byggestandard vil dempe støynivået innvendig tilstrekkelig. Det
forutsettes imidlertid balansert ventilasjon uten perforeringer som svek ker lydisoleringen på
støyutsatte fasader.
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6. Konklusjon

Utvendig støy
Alle b oenhetene vil ha tilgang til uteareal som tilfredsstiller anbefalt grenseverdi i T - 1442. I
tillegg vil felles lekeplass ligge utenfor gul støysone.

Støy mot fasade
F asadene mot veiene på b oenhetene i nord overs krider anbefalt grenseverdi i T - 1442 med
0,4 dB . D ersom det påvises fortsatt overs kridelse etter bygging blir det behov for tiltak mot
støy f.eks. i form av støyskjerm.

Innvendig støy
Kravene til innvendig støy i NS8175 oppfylles uten skjermende tiltak. Det forutsettes
imidlertid balansert ventilasjon og ingen perforeringer som svekke r lydisoleringen på
støyutsatte fasader.



MjøsPlan AS Tlf: 62 36 52 98
Kastbakkvegen 11, 2390 Moelv E - post: post@mjosplan.no 1 3

7. Referanser

• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T - 1442 , Miljødepartementet,
2016 .

• Forskrift om begrensning av forurensing (forurensningsforskriften), Lovdata.
• NBI Datablader fra Sintef Byggforsk.
• NS8175:2012
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D e r e s p r ø v ena v n 1
Jo r d

Labn u m m e r N 0051 9 76 0
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
Tø rr s t o ff (DK) a u l ev 86 . 3 8 . 6 3 % 1 1 NAD O
A s ( A r sen) a u l ev 6 . 0 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
C d (K adm i um) a u l ev 0 . 2 8 0 . 0 4 m g / k g T S 1 1 NAD O
C r (K r om) a u l ev 2 6 3 . 6 4 m g / k g T S 1 1 NAD O
C u (K oppe r) a u l ev 2 8 3 . 9 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
H g (K v i kksø l v) a u l ev 0 . 0 2 0 . 0 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
Ni (Ni kke l) a u l ev 2 6 3 . 6 4 m g / k g T S 1 1 NAD O
P b (B l y) a u l ev 1 5 2 . 1 m g / k g T S 1 1 NAD O
Zn (Si nk) a u l ev 6 5 6 . 5 m g / k g T S 1 1 NAD O

PCB 28 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 52 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 101 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 118 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 138 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 153 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 180 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um PCB- 7 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

N a ft a l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A cena f t y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A cena ft en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
F l uo r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
Fenan t r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A n t r acen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
F l uo r an t en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
P y r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( a ) a n t r ace n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
K r y sen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( b+ j) f l uo r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( k )fl u o r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( a ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
Di benso ( a h ) an t r a cen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( gh i ) pe r y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
I ndeno ( 1 23 c d ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
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D e r e s p r ø v ena v n 1
Jo r d

Labn u m m e r N 0051 9 76 0
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
S um P A H- 16 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

B ensen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
To l uen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
E t y l bensen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
X y l ener a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um B T EX n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

A lif a t e r > C 5 -C6 a u l ev <2 . 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 6 -C8 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 8 -C 10 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 10 -C 12 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 12 -C 16 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 16 -C 35 a u l ev <1 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um a li f a t e r > C 12 - C 35 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O
S um a li f a t e r > C 5 -C 3 5 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O
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Labn u m m e r N 0051 9 76 1
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
Tø rr s t o ff (DK) a u l ev 84 . 0 8 . 4 % 1 1 NAD O
A s ( A r sen) a u l ev 3 . 2 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
C d (K adm i um) a u l ev 0 . 5 9 0 . 08 26 m g / k g T S 1 1 NAD O
C r (K r om) a u l ev 3 6 5 . 0 4 m g / k g T S 1 1 NAD O
C u (K oppe r) a u l ev 6 3 8 . 8 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
H g (K v i kksø l v) a u l ev 0 . 0 3 0 . 0 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
Ni (Ni kke l) a u l ev 4 3 6 . 0 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
P b (B l y) a u l ev 2 3 3 . 2 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
Zn (Si nk) a u l ev 10 0 1 0 m g / k g T S 1 1 NAD O

PCB 28 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 52 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 101 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 118 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 138 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 153 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 180 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um PCB- 7 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

N a ft a l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A cena f t y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A cena ft en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
F l uo r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
Fenan t r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A n t r acen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
F l uo r an t en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
P y r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( a ) a n t r ace n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
K r y sen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( b+ j) f l uo r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( k )fl u o r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( a ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
Di benso ( a h ) an t r a cen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( gh i ) pe r y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
I ndeno ( 1 23 c d ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um P A H- 16 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

B ensen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
To l uen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
E t y l bensen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
X y l ener a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um B T EX n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

A lif a t e r > C 5 -C6 a u l ev <2 . 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 6 -C8 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 8 -C 10 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 10 -C 12 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
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Labn u m m e r N 0051 9 76 1
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
A lif a t e r > C 12 -C 16 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 16 -C 35 a u l ev <1 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um a li f a t e r > C 12 - C 35 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O
S um a li f a t e r > C 5 -C 3 5 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O
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Labn u m m e r N 0051 9 76 2
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
Tø rr s t o ff (DK) a u l ev 95 . 8 9 . 5 8 % 1 1 NAD O
A s ( A r sen) a u l ev <0 . 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
C d (K adm i um) a u l ev <0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
C r (K r om) a u l ev 4 . 3 0 . 60 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
C u (K oppe r) a u l ev 5 . 8 0 . 81 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
H g (K v i kksø l v) a u l ev <0 . 0 1 m g / k g T S 1 1 NAD O
Ni (Ni kke l) a u le v 5 0 . 7 m g / k g T S 1 1 NAD O
P b (B l y) a u l ev 3 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
Zn (Si nk) a u l ev 1 8 1 . 8 m g / k g T S 1 1 NAD O

PCB 28 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 52 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 101 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 118 a ul ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 138 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 153 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 180 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um PCB- 7 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

N a ft a l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A cena f t y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A cena ft en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
F l uo r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
Fenan t r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A n t r acen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
F l uo r an t en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
P y r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( a ) a n t r ace n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
K r y sen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( b+ j) f l uo r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( k )fl u o r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( a ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
Di benso ( a h ) an t r a cen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( gh i ) pe r y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
I ndeno ( 1 23 c d ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um P A H- 16 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

B ensen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
To l uen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
E t y l bensen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
X y l ener a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um B T EX n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

A lif a t e r > C 5 -C6 a u l ev <2 . 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 6 -C8 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 8 -C 10 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 10 -C 12 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
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Labn u m m e r N 0051 9 76 2
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
A lif a t e r > C 12 -C 16 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 16 -C 35 a u l ev <1 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um a li f a t e r > C 12 - C 35 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O
S um a li f a t e r > C 5 -C 3 5 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O
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Labn u m m e r N 0051 9 76 3
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
Tø rr s t o ff (DK) a u l ev 88 . 7 8 . 8 7 % 1 1 NAD O
A s ( A r sen) a u l ev 6 . 2 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
C d (K adm i um) a u l ev 0 . 3 4 0 . 04 76 m g / k g T S 1 1 NAD O
C r (K r om) a u l ev 3 0 4 . 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
C u (K oppe r) a u l ev 4 0 5 . 6 m g / k g T S 1 1 NAD O
H g (K v i kksø l v) a u l ev 0 . 0 3 0 . 0 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
Ni (Ni kke l) a u l ev 3 3 4 . 6 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
P b (B l y) a u l ev 1 9 2 . 6 6 m g / k g T S 1 1 NAD O
Zn (Si nk) a u l ev 7 8 7 . 8 m g / k g T S 1 1 NAD O

PCB 28 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 52 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 101 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 118 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 138 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 153 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 180 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um PCB- 7 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

N a ft a l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A cena f t y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A cena ft en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
F l uo r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
Fenan t r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A n t r acen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
F l uo r an t en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
P y r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( a ) a n t r ace n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
K r y sen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( b+ j) f l uo r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( k )fl u o r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( a ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
Di benso ( a h ) an t r a cen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( gh i ) pe r y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
I ndeno ( 1 23 c d ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um P A H- 16 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

B ensen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
To l uen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
E t y l bensen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
X y l ener a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um B T EX n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

A lif a t e r > C 5 -C6 a u l ev <2 . 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 6 -C8 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 8 -C 10 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 10 -C 12 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
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Labn u m m e r N 0051 9 76 3
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
A lif a t e r > C 12 -C 16 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 16 -C 35 a u l ev <1 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um a li f a t e r > C 12 - C 35 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O
S um a li f a t e r > C 5 -C 3 5 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O
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D e r e s p r ø v ena v n 5
Jo r d

Labn u m m e r N 0051 9 76 4
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
Tø rr s t o ff (DK) a u l ev 95 . 5 9 . 5 5 % 1 1 NAD O
A s ( A r sen) a u l ev 0 . 6 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
C d (K adm i um) a u l ev 0 . 0 7 0 . 0 4 m g / k g T S 1 1 NAD O
C r (K r om) a u l ev 8 . 0 1 . 1 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
C u (K oppe r) a u l ev 1 0 1 . 4 m g / k g T S 1 1 NAD O
H g (K v i kksø l v) a u l ev <0 . 0 1 m g / k g T S 1 1 NAD O
Ni (Ni kke l) a u l ev 7 0 . 9 8 m g / k g T S 1 1 NAD O
P b (B l y) a u l ev 5 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
Zn (Si nk) a u l ev 2 5 2 . 5 m g / k g T S 1 1 NAD O

PCB 28 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 52 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 101 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 118 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 138 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 153 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 180 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um PCB- 7 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

N a ft a l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A cena f t y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A cena ft en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
F l uo r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
Fenan t r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A n t r acen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
F l uo r an t en a u l ev 0 . 01 6 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
P y r en a u l ev 0 . 02 0 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( a ) a n t r ace n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
K r y sen^ a u l ev 0 . 02 1 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( b+ j) f l uo r an t e n^ a u l ev 0 . 01 7 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( k )fl u o r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( a ) p y r en^ a u l ev 0 . 01 5 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
Di benso ( a h ) an t r a cen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( gh i ) pe r y l en a u l ev 0 . 01 1 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
I ndeno ( 1 23 c d ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um P A H- 16 0 . 10 0 m g / k g T S 1 1 NAD O

B ensen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
To l uen a u le v <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
E t y l bensen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
X y l ener a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um B T EX n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

A lif a t e r > C 5 -C6 a u l ev <2 . 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 6 -C8 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 8 -C 10 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 10 -C 12 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
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Labn u m m e r N 0051 9 76 4
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
A lif a t e r > C 12 -C 16 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 16 -C 35 a u l ev <1 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um a li f a t e r > C 12 - C 35 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O
S um a li f a t e r > C 5 -C 3 5 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O
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D e r e s p r ø v ena v n 6
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Labn u m m e r N 0051 9 76 5
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
Tø rr s t o ff (DK) a u l ev 96 . 1 9 . 6 1 % 1 1 NAD O
A s ( A r sen) a u l ev <0 . 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
C d (K adm i um) a u l ev 0 . 0 5 0 . 0 4 m g / k g T S 1 1 NAD O
C r (K r om) a u l ev 5 . 5 0 . 7 7 m g / k g T S 1 1 NAD O
C u (K oppe r) a u l ev 5 . 8 0 . 81 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
H g (K v i kksø l v) a u l ev <0 . 0 1 m g / k g T S 1 1 NAD O
Ni (Ni kke l) a u l ev 5 0 . 7 m g / k g T S 1 1 NAD O
P b (B l y) a u l ev 3 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
Zn (Si nk) a u l ev 2 1 2 . 1 m g / k g T S 1 1 NAD O

PCB 28 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 52 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 101 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 118 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 138 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 153 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 180 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um PCB- 7 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

N a ft a l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A cena f t y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A cena ft en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
F l uo r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
Fenan t r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A n t r acen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
F l uo r an t en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
P y r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( a ) a n t r ace n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
K r y sen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( b+ j) f l uo r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( k )fl u o r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( a ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
Di benso ( a h ) an t r a cen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( gh i ) pe r y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
I ndeno ( 1 23 c d ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um P A H- 16 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

B ensen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
To l uen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
E t y l bensen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
X y l ener a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um B T EX n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

A lif a t e r > C 5 -C6 a u l ev <2 . 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 6 -C8 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 8 -C 10 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 10 -C 12 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
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Labn u m m e r N 0051 9 76 5
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
A lif a t e r > C 12 -C 16 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 16 -C 35 a u l ev <1 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um a li f a t e r > C 12 - C 35 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O
S um a li f a t e r > C 5 -C 3 5 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O
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Jo r d

Labn u m m e r N 0051 9 76 6
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
Tø rr s t o ff (DK) a u l ev 88 . 3 8 . 8 3 % 1 1 NAD O
A s ( A r sen) a u l ev 3 . 4 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
C d (K adm i um) a u l ev 0 . 2 3 0 . 0 4 m g / k g T S 1 1 NAD O
C r (K r om) a u l ev 2 0 2 . 8 m g / k g T S 1 1 NAD O
C u (K oppe r) a u l ev 2 6 3 . 6 4 m g / k g T S 1 1 NAD O
H g (K v i kksø l v) a u l ev 0 . 0 2 0 . 0 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
Ni (Ni kke l) a u l ev 2 1 2 . 9 4 m g / k g T S 1 1 NAD O
P b (B l y) a u l ev 1 1 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
Zn (Si nk) a u l ev 5 2 5 . 2 m g / k g T S 1 1 NAD O

PCB 28 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 52 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 101 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 118 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 138 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 153 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 180 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um PCB- 7 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

N a ft a l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A cena f t y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A cena ft en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
F l uo r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
Fenan t r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A n t r acen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
F l uo r an t en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
P y r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( a ) a n t r ace n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
K r y sen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( b+ j) f l uo r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( k )fl u o r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( a ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
Di benso ( a h ) an t r a cen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( gh i ) pe r y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
I ndeno ( 1 23 c d ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um P A H- 16 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

B ensen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
To l uen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
E t y l bensen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
X y l ener a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um B T EX n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

A lif a t e r > C 5 -C6 a u l ev <2 . 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 6 -C8 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 8 -C 10 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 10 -C 12 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
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Labn u m m e r N 0051 9 76 6
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
A lif a t e r > C 12 -C 16 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 16 -C 35 a u l ev <1 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um a li f a t e r > C 12 - C 35 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O
S um a li f a t e r > C 5 -C 3 5 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O
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Labn u m m e r N 0051 9 76 7
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
Tø rr s t o ff (DK) a u l ev 85 . 0 8 . 5 % 1 1 NAD O
A s ( A r sen) a u l ev 3 . 0 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
C d (K adm i um) a u l ev 0 . 3 3 0 . 04 62 m g / k g T S 1 1 NAD O
C r (K r om) a u l ev 2 1 2 . 9 4 m g / k g T S 1 1 NAD O
C u (K oppe r) a u l ev 2 5 3 . 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
H g (K v i kksø l v) a u l ev 0 . 0 3 0 . 0 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
Ni (Ni kke l) a u l ev 2 1 2 . 9 4 m g / k g T S 1 1 NAD O
P b (B l y) a u l ev 1 6 2 . 2 4 m g / k g T S 1 1 NAD O
Zn (Si nk) a u l ev 8 6 8 . 6 m g / k g T S 1 1 NAD O

PCB 28 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 52 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 101 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 118 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 138 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 153 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 180 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um PCB- 7 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

N a ft a l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A cena f t y l en a u l ev 0 . 04 0 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
A cena ft en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
F l uo r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
Fenan t r en a u l ev 0 . 06 0 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
A n t r acen a u l ev 0 . 03 3 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
F l uo r an t en a u l ev 0 . 1 5 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
P y r en a u l ev 0 . 1 2 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( a ) a n t r ace n^ a u l ev 0 . 04 5 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
K r y sen^ a u l ev 0 . 09 9 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( b+ j) f l uo r an t e n^ a u l ev 0 . 09 5 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( k )fl u o r an t e n^ a u l ev 0 . 03 9 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( a ) p y r en^ a u l ev 0 . 05 8 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
Di benso ( a h ) an t r a cen^ a u l ev 0 . 01 3 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( gh i ) pe r y l en a u l ev 0 . 03 8 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
I ndeno ( 1 23 c d ) p y r en^ a u l ev 0 . 03 6 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um P A H- 16 0 . 82 6 m g / k g T S 1 1 NAD O

B ensen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
To l uen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
E t y l bensen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
X y l ener a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um B T EX n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

A lif a t e r > C 5 -C6 a u l ev <2 . 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 6 -C8 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 8 -C 10 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 10 -C 12 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
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Jo r d

Labn u m m e r N 0051 9 76 7
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
A lif a t e r > C 12 -C 16 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 16 -C 35 a u l ev 1 5 3 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um a li f a t e r > C 12 - C 35 1 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um a li f a t e r > C 5 -C 3 5 15 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
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Jo r d

Labn u m m e r N 0051 9 76 8
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
Tø rr s t o ff (DK) a u l ev 93 . 3 9 . 3 3 % 1 1 NAD O
A s ( A r sen) a u l ev <0 . 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
C d (K adm i um) a u l ev 0 . 1 0 0 . 0 4 m g / k g T S 1 1 NAD O
C r (K r om) a u l ev 8 . 4 1 . 17 6 m g / k g T S 1 1 NAD O
C u (K oppe r) a u l ev 1 1 1 . 5 4 m g / k g T S 1 1 NAD O
H g (K v i kksø l v) a u l ev <0 . 0 1 m g / k g T S 1 1 NAD O
Ni (Ni kke l) a u l ev 9 1 . 2 6 m g / k g T S 1 1 NAD O
P b (B l y) a u l ev 7 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
Zn (Si nk) a u l ev 3 3 3 . 3 m g / k g T S 1 1 NAD O

PCB 28 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 52 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 101 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 118 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 138 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 153 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 180 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um PCB- 7 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

N a ft a l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A cena f t y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A cena ft en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
F l uo r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
Fenan t r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A n t r acen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
F l uo r an t en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
P y r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( a ) a n t r ace n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
K r y sen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( b+ j) f l uo r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( k )fl u o r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( a ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
Di benso ( a h ) an t r a cen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( gh i ) pe r y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
I ndeno ( 1 23 c d ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um P A H- 16 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

B ensen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
To l uen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
E t y l bensen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
X y l ener a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um B T EX n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

A lif a t e r > C 5 -C6 a u l ev <2 . 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 6 -C8 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 8 -C 10 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 10 -C 12 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O



Ra ppo rt
S i de 18 (22 )

N1 71 31 25

39C G 0 T BV 7F

____ _ __ _ ___ _ __ _ ___ _ __ _ _ _ ____ _ __ _ ___ _ __ _ ___ _ __ _ _ _ ____ _ __ _ ___ _ __ _ __ _
A L S Labora t or y G roup Nor w a y A S
P B 643 S k ø y en , N-0214 O s l o

A L S a v d . Ø MM -Lab
Y v en v e i en 17 , N-1715 Y v en

E -po s t : i n f o . on @ a l s g l oba l . c om
T e l : + 47 2 2 13 18 0 0

E po s t: i n f o . s rp @ a l s g l oba l . c om
T e l : + 47 6 9 13 78 8 0

W e b : w w w . a l s g l oba l . no

Do k u m en t e t er go d k j en t
og d i g i t a l t under t egne t
a v Rappor t ø r

D e r e s p r ø v ena v n 9
Jo r d

Labn u m m e r N 0051 9 76 8
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
A lif a t e r > C 12 -C 16 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 16 -C 35 a u l ev <1 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um a li f a t e r > C 12 - C 35 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O
S um a li f a t e r > C 5 -C 3 5 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O
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Labn u m m e r N 0051 9 76 9
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
Tø rr s t o ff (DK) a u l ev 86 . 0 8 . 6 % 1 1 NAD O
A s ( A r sen) a u l ev 5 . 4 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
C d (K adm i um) a u l ev 0 . 4 4 0 . 06 16 m g / k g T S 1 1 NAD O
C r (K r om) a u l ev 2 0 2 . 8 m g / k g T S 1 1 NAD O
C u (K oppe r) a u l ev 3 2 4 . 4 8 m g / k g T S 1 1 NAD O
H g (K v i kksø l v) a u l ev 0 . 0 3 0 . 0 2 m g / k g T S 1 1 NAD O
Ni (Ni kke l) a u l ev 2 2 3 . 0 8 m g / k g T S 1 1 NAD O
P b (B l y) a u l ev 2 0 2 . 8 m g / k g T S 1 1 NAD O
Zn (Si nk) a u l ev 13 0 1 3 m g / k g T S 1 1 NAD O

PCB 28 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 52 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 101 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 118 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 138 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 153 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
PCB 180 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um PCB- 7 n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

N a ft a l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A cena f t y l en a u l ev 0 . 01 3 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
A cena ft en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
F l uo r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
Fenan t r en a u l ev 0 . 01 1 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
A n t r acen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
F l uo r an t en a u l ev 0 . 02 7 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
P y r en a u l ev 0 . 02 7 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( a ) a n t r ace n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
K r y sen^ a u l ev 0 . 03 0 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( b+ j) f l uo r an t e n^ a u l ev 0 . 02 4 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( k )fl u o r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( a ) p y r en^ a u l ev 0 . 01 5 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
Di benso ( a h ) an t r a cen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
B enso ( gh i ) pe r y l en a u l ev 0 . 01 3 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
I ndeno ( 1 23 c d ) p y r en^ a u l ev 0 . 01 2 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um P A H- 16 0 . 17 2 m g / k g T S 1 1 NAD O

B ensen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
To l uen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
E t y l bensen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
X y l ener a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
S um B T EX n . d . m g / k g T S 1 1 NAD O

A lif a t e r > C 5 -C6 a u l ev <2 . 5 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 6 -C8 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 8 -C 10 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
A lif a t e r > C 10 -C 12 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 NAD O
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1 Generelt om lokaliteten

Sagaveien 56 i Ringerike kommune har gårds- og bruk snummer 87/24, og fullstendig

eiendomsadresse er Sagaveien 56, 3515 Hønefoss (fig ur 1).
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Figur 1: Eiendommens lokasjon i Ringerike kommune (blå sirke l)

Eiendommen grenser mot Fossekallveien i sør og vest , og mot Sagaveien i nord. Eiendommen ligger i

et boligområde. Tomten er 2307 m

Figur 2: Eiendommen som utgjør Sagaveien 56 i Hønefoss avmer ket med gult på kartet

2 Område historikk

Tidligere bruk av eiendommen har vært kombinert bol ig og forretningsf

oppført rundt 1950 , påbygd ca 1972 til forretningsformål. I forretnin gsdelen av bygget ble det drevet

dagligvarehandel (samvirkelag) fra

Eiendommens lokasjon i Ringerike kommune (blå sirke l)

Eiendommen grenser mot Fossekallveien i sør og vest , og mot Sagaveien i nord. Eiendommen ligger i

2307 m2 og er svakt skrånende mot sør og øst.

Eiendommen som utgjør Sagaveien 56 i Hønefoss avmer ket med gult på kartet .

Tidligere bruk av eiendommen har vært kombinert bol ig og forretningsf ormål. Bolighus i 2 etasjer ble

, påbygd ca 1972 til forretningsformål. I forretnin gsdelen av bygget ble det drevet

dagligvarehandel (samvirkelag) fra ca 1972 til tidlig 80-tall. Deretter inkasso- og regnskapsbyrå til

Eiendommen grenser mot Fossekallveien i sør og vest , og mot Sagaveien i nord. Eiendommen ligger i

ormål. Bolighus i 2 etasjer ble

, påbygd ca 1972 til forretningsformål. I forretnin gsdelen av bygget ble det drevet

og regnskapsbyrå til
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1989, da Hans Jørgen Gundersby startet dyreklinikk i bygget. Fra 1989 til bygget brant i januar 2013

ble bygget benyttet som smådyrklinikk og forretning for salg av artikler til kjæledyr/hobbydyr. Bygget

hadde elektrisk oppvarming.

Figur 3: Viser bygget som stod på eiendommen. Boligdelen i 2 etasjer, forretningsdel med flatt tak.

Brannen som oppstod i januar 2013 startet i 2 etasj e i boligdelen. Bygget brant ikke ned til grunnen,

men ble revet i forbindelse med slukking for å hind re brannspredning.

3 Tidligere registrerte data

Lokaliteten er ikke tidligere registrert i Miljødir ektoratets database for grunnforurensning, heller i kke

i artsdatabanken. Nærliggende område (barnehage) er registrert som ”lite/ikke forurenset”.

Fra NGU`s kvartærgeologiske kartdatabase, kommer de t frem at grunnen består av tykke

havavsetninger (hovedsaklig leire).



5

Figur 4: Kvartærgeologisk løsmassekart. Eiendommen markert med rød pin.

4 Prøvetaking

Det er ingen kjente forurensningskilder på eiendomm en og ut fra eiendommens historikk og tidligere

bruk er det ingen eller liten mistanke om at grunne n er forurenset. Ihht til veileder for Helsebaserte

tilstandsklasser for forurenset grunn TA 2553/2009 pkt 3.1.1 er det valgt prøvetaking etter en

systematisk metode. Eiendommen er inndelt etter et rutemønster og det er tatt 10 prøver av

overflatejord, 0-1 meters dyp ihht veilederens tabe ll 3:
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Det ble totalt innhentet 10 jordprøver fra området fra 0-1meters dyp. Prøvene ble innhentet ved

hjelp av innleid gravemaskin. For hver jordprøve bl e det gravd ned til 1 meters dybde og innhentet

prøvemateriale 10 steder jevnt fordelt gjennom sjik tet fra 0-1 meter. Prøvematerialet ble

overført til rilsan-poser ved hjelp av spade. Posen ble lukket med strips. Spaden ble vasket

med vann mellom hver prøvetaking.

Prøvene ble sendt til laboratorium for analyse. Sam tlige prøver ble analysert

mht. 8 metaller (arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink), samt de

organiske analysene olje (alifater), monosykliske a romatiske hydrokarboner (BTEX),

polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og poly klorerte bifenyler (PCB). Dette er de

vanligste forekommende miljøgiftene i forurenset gr unn, og utgjør analyseprogrammet

Normpakke Basic. Prøvene ble analysert av ALS Labor atory Group Norway AS, som er

akkreditert for disse analysene.

Figur 4 viser prøvetakingspunkter 1-10 fargekodet i henhold til analyseresultater (tabell 1).

Figur 4: Prøvetakingspunkter fra Sagaveien 56, Hønefoss. Far gekodet i henhold til miljødirektoratets veileder
for helsebaserte tilstandsklasser for forurenset gr unn TA-2553/2009. Alle analyser viste resultater un der
normverdien.

Det ble vurdert som mest hensiktsmessig å analysere prøver hentet fra 0-1 meters dyp.

Ettersom massene er mindre permeable havavsetninger , er det svært lite sannsynlig at man

påtreffer forurensning i dypere lag. Således var sa nnsynligheten for forurensende elementer

størst i øvre sjikt.
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Tabell 1: Analyseresultater fra innledende miljøteknisk under søkelse (fargekodet ihht. miljødirektoratets
veileder for helsebaserte tilstandsklasser for foru renset grunn TA-2553/2009). Blå viser resultater un der
normverdien (rene masser).

ELEMENT SAMPLE 1 Jord 2 Jord 3 Jord 4 Jord 5 Jord 6 Jord 7 Jord 8 Jord 9 Jord 10 Jord

Tørrstoff (DK) % 86,3 84 95,8 88,7 95,5 96,1 88,3 85 93,3 86

As (Arsen) mg/kg TS 6 3,2 <0.5 6,2 0,6 <0.5 3,4 3 <0.5 5,4

Cd (Kadmium) mg/kg TS 0,28 0,59 <0.05 0,34 0,07 0,05 0,23 0,33 0,1 0,44

Cr (Krom) mg/kg TS 26 36 4,3 30 8 5,5 20 21 8,4 20

Cu (Kopper) mg/kg TS 28 63 5,8 40 10 5,8 26 25 11 32

Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 0,02 0,03 <0.01 0,03 <0.01 <0.01 0,02 0,03 <0.01 0,03

Ni (Nikkel) mg/kg TS 26 43 5 33 7 5 21 21 9 22

Pb (Bly) mg/kg TS 15 23 3 19 5 3 11 16 7 20

Zn (Sink) mg/kg TS 65 100 18 78 25 21 52 86 33 130

PCB 28 mg/kg TS <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

PCB 52 mg/kg TS <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

PCB 101 mg/kg TS <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

PCB 118 mg/kg TS <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

PCB 138 mg/kg TS <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

PCB 153 mg/kg TS <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

PCB 180 mg/kg TS <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

Sum PCB-7 mg/kg TS n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Naftalen mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

Acenaftylen mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,04 <0.010 0,013

Acenaften mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

Fluoren mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

Fenantren mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,06 <0.010 0,011

Antracen mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,033 <0.010 <0.010

Fluoranten mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,016 <0.010 <0.010 0,15 <0.010 0,027

Pyren mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,02 <0.010 <0.010 0,12 <0.010 0,027

Benso(a)antracen^ mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,045 <0.010 <0.010

Krysen^ mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,021 <0.010 <0.010 0,099 <0.010 0,03

Benso(b+j)fluoranten^ mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,017 <0.010 <0.010 0,095 <0.010 0,024

Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,039 <0.010 <0.010

Benso(a)pyren^ mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,015 <0.010 <0.010 0,058 <0.010 0,015

Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,013 <0.010 <0.010

Benso(ghi)perylen mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,011 <0.010 <0.010 0,038 <0.010 0,013

Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,036 <0.010 0,012

Sum PAH-16 mg/kg TS n.d. n.d. n.d. n.d. 0,1 n.d. n.d. 0,826 n.d. 0,172

Bensen mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

Toluen mg/kg TS <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040

Etylbensen mg/kg TS <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040

Xylener mg/kg TS <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040

Sum BTEX mg/kg TS n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Alifater >C5-C6 mg/kg TS <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5

Alifater >C6-C8 mg/kg TS <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0

Alifater >C8-C10 mg/kg TS <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0

Alifater >C10-C12 mg/kg TS <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0

Alifater >C12-C16 mg/kg TS <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0

Alifater >C16-C35 mg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 15 <10 <10

Sum alifater >C12-C35 mg/kg TS n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 15 n.d. n.d.

Sum alifater >C5-C35 mg/kg TS n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 15 n.d. n.d.
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5 Videre oppfølging

På bakgrunn av tidligere opplysninger, samt jordprø vene fra øvre meter som viser en relativt

homogen kompakt masse (silt og leire), vurderes det som særdeles lite sannsynlig at det er

forurensende komponenter i større grad på tomten.

Selv om det ikke er en konkret mistanke om grunnfor urensing på eiendommen, er følgende

mulige kilder til grunnforurensing identifisert:

- Eventuelt søl fra anleggsmaskiner under oppføring o g riving av bygg

- Tilførte fyllmasser fra eksterne kilder som ikke er helt rene i forbindelse med byggeaktivitet

(dette er verken bekreftet eller avkreftet)

Sannsynligheten for at dette skal ha forårsaket gru nnforurensning av betydning ansees som så

liten at det ikke vurderes som nødvendig å gjennomf øre fase 2 miljøgeologisk feltundersøkelse før

utbyggingen av tomten igangsettes. I stedet bør pro sjektet ha beredskap

for å tilkalle en miljøgeolog dersom det oppdages i ndikasjoner på grunnforurensning

(fyllmasser med innhold av avfall, lukt av olje etc ).

Bilder fra prøvetaking:
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Fullstendig analyserapport fra ALS Laboratory Group Norway AS er vedlagt.



Mal sist revidert 02.09.2015

1

VURDERING AV UTTALELSER VED
Høring og offentlig ettersyn

PlanID: 0605_ 415

Detaljregulering for Sagaveien 56

Liste over uttalelser

Nr Navn Dato
1 Statens Vegvesen 26/9 - 2017
2 Fylkesmannen i Buskerud 2/10 - 2017
3 Buskerud F ylkeskommune 25/9 - 2017
4 Teknisk forvaltning Ringerike kommune 13/10 - 2017
5 Håvard Skogmo og Marianne T. Bakken 8/10 - 2017
6 Marianne og Jonny Olsen 28/8 - 2017

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers
kommentar

Rådmannens
kommentar

Nr . 1 Statens Vegvesen

Ingen merknader til planen.

OK Merknaden er
tilstre kkelig kommentert
av forslagsti ller.

Nr . 2 Fylkesmannen i Buskerud :

Påpeker at planlagte boliger blir
liggende i støyutsatt sone hvor
anbefalt støygrense i
støyretningslinjen T - 1442/2016 blir
overskredet. Mener tiltak mot støy er
nødvendig, foreslår støyskjerm langs
Fossekallveien og Sagaveien.
Forutsetter at kommunen innarbeider
konkrete bestemmelser som sikrer
alle boenheter med tilhørende
uteareal tilfredsstillende støyforhold
og at dette følges opp i vi dere
byggesak.

Viser videre til avviksbestemmelse i
støyretningslinjen for sentrumsnære
områder og nært kollektivknutepunkt
hvor det kun stilles krav om én stille
side, og at denne
avviksbestemmelsen ikke kan

Støyskjerm ble vurdert som
et alternativ sammen med
kommunen. Vi ble enige
om at solforholdene i
området og gatebildet vil
forringes ved å sette opp en
støyskjerm. En støyskjerm
vil heller ikke ha stor
vir kning på støyen i 2.
et asje (4 m mottakshøyde,
jf. støyrapport).
Støyrapporten ble først
utarbeidet tidlig i
planprosessen. Den er nå
revidert med oppdaterte
tegninger på hus og
avstander. Rapporten
konkluderer med at støy
mot de mest utsatte
fasadene er på 55,4 dB, og
skal rund es ned til 55 dB

Fylkesmannen er ikke
eni g i kommunens
vurdering av ulike
bokvaliteter satt opp
mot hverandre. Etter
dialog med
Fylkesmannen rundt
støyspørsmålet har
kommunen rettet seg
etter Fylkesmannens
krav om konkrete
bestemmelser som
sikrer alle boenheter
med tilhørende uteareal
tilfredsstillen de
støyforhold .
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benyttes for dette området. Ber om at
planbeste mmelsen § 0.1 blir tatt ut.

(som er grenseverdien).
Lekearealet er lagt utenfor
avgrensningen til
støysonen i plankartet. Støy
mot lekeareal vurderes
derfor ivaretatt.

I retningslinje T - 1442/2016
står det under kap 3.2.1
Etablering av ny
bebyggelse , gul sone s. 11
« det skal legges vekt på at
alle boenheter får en stille
side, og tilgang til egnet
uteoppholdsareal med
tilfredsstillende
støyforhold». Videre under
Avvik fra behandlingene
er samme krav beskrevet
som eksempel for
sentrumsområder og
kollektivknutepunkter.

Forslagsstiller er ikke enig
i at § 0.1 i planforslagets
bestemmelser må fjernes.

Forslagsstiller sendte
tilsvar til saksbehandler i
FMBU med påpekning av
vår tolkning av
retni n g slinjen. FMBU
mener at retningslinjen
tolkes ulikt av oss, og at
FMBUs krav ti l endringer
før kommunen får vedta
planen fortsatt står.

Plandokumentene er nå
endret etter FMBUs krav.

Nr . 3 Buskerud F ylkeskommune :

Kulturminnefaglig uttalelse: ingen
merknader til planforslaget når det
gjelder kulturminner.

OK Merknaden er
tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.

Nr . 4 Teknisk forvaltning,
Ringerike kommune
V eibreddene i området må
fortrinnsvis følge gjeldende veinorm,
dvs . den delen av Sagaveien som
inngår i plan avgrensningen må

Kommunen har selv
foreslått løsning for de
punkte ne som teknisk
forvaltning i Ringerike
kommune mener må
endres. Endringene har

Plankartet er endret i
h enhold til uttalelsen fra
Teknisk. Det er tatt inn
en bestemmelse om
opparbeiding av
opphøyet gangfel t fra
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breddes ut i henhold til gjeldende
standard. Veibredden inkludert
fortau og grøft bør være (minst) 10
meter bred.

F ortau skal legg es på nordsiden av
Sagaveien.

Det skal legges inn kryssing til
nordre siden av Sagaveien hvor
fortau skal ligge.

Opparbeidelse av infrastruktur som
veg - og fortau skal sikres via
rekkefølgekrav og videre i
utbyggingsavtale.

ikke innvirkning på
området som skal
bebygges, og begrunnes i
fremtidige , helhetlige
løsninger for myke
trafikanter i nærområdet.

fortauet som anlegges
på s ørsiden av
Sagaveien (jf.
plankartet) og over til
fremtidig fortau på
nordsiden av Sagaveien.
Dette er en del av en
helhetl ig planlegning i
området, da fortau på
nordsiden av Sagaveien
skal følges opp i plan
430 «Krokenveien 23
og 40 a».

Nr . 5 Håvard Skogmo og
Marianne Tollefsen Bakken
Positive til trafikksikkerhetstiltak i
planen. Opptatt av
trafikksikkerheten, spesielt fo r myke
trafikanter.
Uttrykker bekymring for at kun én
parkeringsplass pr. boenhet i
planområdet vil utløse mer
gateparkering. Tomta dekker i dag et
parkeringsbehov for andre
nærliggende eiendommer. Foreslår
en løsning med opprettelse av avtale
med Fossekal lveien borettslag, hvor
det er stort parkeringsareal som ikke
er fullt utnyttet om leie av ekstra
parkeringsplasser ved behov.
Det foreslås å sette opp skilt for
parkering forbudt i Trulserudveien.
Viser også til et areal i krysset
Fossekallveien x Trulserudveien
nært regulert fotgjengerfelt hvor det
ofte står parkert vogntoghenger eller
traktorhenger. Bekymret for at dette
kan skape farlige situasjonen.
Foreslår å stenge av dette arealet
(kommunal eiendom).
Har også forslag om én til
fartsdump.

For slagene som ikke inngår
i planavgrensningen er
utenfor pla nens juridiske
virkeområde. Det er flere
gode forslag som
kommunen kan ta til
etterretning.
Forslag om avtale med
Fossekallveien borettslag
er privatrettslig, og kan
heller ikke innarbeides i
planf orslaget. Dette bringes
videre til grunneier som et
forslag.

Trafikksikkerhetshensyn
er ivaretatt gjennom
regulert fotgjengerfelt i
Fossekallveien, fortau
langs eiendommen
Sagaveien 56 og
bestemmelse om
opparbeiding av
opphøyd gangfelt i
Sagaveien, over t il
fremtidig fortau på
nordsiden av Sagaveien.
Gangfeltene skal ha
belysning. Fremtidig
fortau følges opp videre
i plan 430
«Krokenveien 23 og 40
a».

Nr . 6 Marianne og Jonny Olsen

Påpeker at vedlegg til varsel om
høring var av for dårlig kvalitet, slik

Valg av avkjørsel til
planområdet ble endret
med hensyn til
trafikksikkerhet, fordi

Plassering av avkjørsel
er valgt ut fra et
trafikksikkerhetshensyn.
A vkjørselsveien tilhører



4

at det var vanskelig å lese.

Mener at veien som er adkomstvei til
ny bebyggelse i planforslaget tilhører
deres tomt. Mener videre at
løsningen med avkjørsel til
F ossekallveien istedenfor Sagaveien
som først var tenkt, er et dårligere
alternativ.

Påpeker også vegetasjonsskjermen
som skulle forsøkes bevart ser ut til å
bli borte.

Ønsker bedre illustrasjoner av
fremtidig situasjon.

krysset mellom Sagaveien
og Fosseka llveien er
belastet. Det er også lagt
opp til fortau og økt
trafikksikkerhet for myke
trafikanter, og avkjørsel
mot Fossekallveien gir
bedre oversikt over
trafikkbildet.

Vegetasjonsskjermen blir
noe mindre enn den er i
dag (jf . plankart ) for å
gjøre plass til innkjøring og
parkering. Eksisterende
vegetasjonsskjerm skal
fortsatt bevares så langt det
er mulig innenfor areal for
vegetasjonsskjerm i planen ,
og erstattes av ny
vegetasjonsskjerm der den
må tas bort. Dette er
beskrevet i
planbeskrivelsens kap. 7.2
Og bestemmelsenes kap.
3.2

Det er kjent for
forslagsstiller at
kommunen har vært i
dialog med Jonny og
Marianne ang.
merknadene.

Sagaveie n 56.
Vegatasjon s skjerm skal
opparbeides i henhold
til plankartet dersom
den eksisterende må
fjernes. Eksisterende
skal dog bevares i størst
mulig grad. Dette er det
tatt inn en bestemmelse
om. Det er sendt
svarbrev som klargjør
eiendomsforholdene i
området.
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Detaljregulering Sagveien 5 6 - offentlig ettersyn av reguleringsplan

Hensikten med planarbeidet er å bygge to firemannsboliger. Det er regulert fortau på 3,5

meter langs offentlig veg og med innkjøring til boligene fra Sagaveien. Statens vegvesen har

ingen merknader til planen.

Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Bjertnæs Anne - Mette

Senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .
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Ringerike kommune  
Postboks 123 Sentrum 
3502  Hønefoss  
 
 
 
Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for Sagaveien 
56 i Hønefoss 
 

Ringerike kommune har oversendt forslag til reguleringsplan for Sagaveien 56 like 
utenfor Hønefoss sentrum hvor det skal tilrettelegges for oppføring av nye boliger. De 
planlagte boligene blir liggende i støyutsatt sone hvor anbefalt støygrense i 
støyretningslinjen T-1442/2016 blir overskredet. For å sikre tilstrekkelig miljøkvalitet er 
det derfor nødvendig med tiltak mot støy, for eksempel oppføring av støyskjerm langs 
Fossekallveien og Sagaveien. Fylkesmannen forutsetter at kommunen innarbeider 
konkrete bestemmelser som sikrer at alle boenhetene med tilhørende uteareal får 
tilfredsstillende støyverdier i henhold til grenseverdiene som er bestemt i 
støyretningslinjen og at dette følges videre opp i påfølgende byggesak.  
 

Bakgrunn 

Vi viser til brev av 17. august 2017 hvor ovennevnte planforslag er utlagt til offentlig 
ettersyn.  
 
Planforslaget legger til rette for oppføring av to firemannsboliger på en ubebygd branntomt 
hvor det tidligere ble drevet forretningsvirksomhet. Området ligger i et etablert boligområde, 
men er i gjeldende kommuneplan avsatt til byggeområde for forretningsvirksomhet som også 
er vedtatt arealbruk i reguleringsplanen for området. I følge saken omfatter planen et område 
på ca. 5,5 daa. Det er ikke stilt krav om konsekvensutredning. 
 

Fylkesmannens kommentarer 

Vi har i brev av 19. april 2017 uttalt oss til varsel om oppstart av planarbeid hvor vi blant 
annet ba om at forhold knyttet til støy, klima og energi, landskap, naturmangfold, barn og 
unges interesser og universell utforming ble tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale 
føringer. 
 
Etter en gjennomgang av saken er det først og fremst ivaretakelse av nasjonale føringer 
knyttet til støy som vi mener er mangelfullt ivaretatt i planforslaget. Spesielt når det er 
dokumentert at store deler av den foreslåtte boligtomten er støyutsatt. Det er utarbeidet 
støyanalyse og det er foreslått bestemmelser som skal ivareta støyhensynet, dette mener vi er 
positivt. Det er likevel viktig at bestemmelsene er presise for å sikre at dette i tilstrekkelig 
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grad blir ivaretatt. Det bør også gå frem av planen at de nasjonale støygrensene lar seg 
oppfylle ved den foreslåtte utbyggingen og hvordan dette tenkes løst. Dette savner vi i 
utredningen. Vi ser at det er pekt på støyskjerm langs tilgrensende vei som en mulig løsning, 
men dette er ikke innarbeidet i planforslaget.  
 
Ved tilrettelegging for støyfølsomt bruksformål, som nye boliger og lekeplass, er det viktig at 
støy blir ivaretatt i tråd med Klima- og miljødepartementets retningslinje for støy i 
arealplanlegging T-1442/2016.  
 
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging står at fortetting med kvalitet 
er en viktig forutsetning for en god by- og tettstedsutvikling. Det er uttrykt en forventning om 
at kommunene skal forebygge nye miljø- og helseulemper i form av støy ved planlegging av 
ny boligbebyggelse. 
 
Fylkesmannen viser i denne forbindelse også til Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 
som trådte i kraft 1. januar 2012. I § 4 gis kommunen blant annet et ansvar for å bidra til å be-
skytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. 
 
Planområdet ligger like utenfor Hønefoss sentrum i et etablert boligområde. I henhold til 
støyretningslinjen skal støy i fasade ved boligen ikke overstige Lden = 55 dB for 
vegtrafikkstøy. Vi viser også til bestemmelsene i kommuneplanen for Ringerike hvor det er 
vist til støyretningslinjen og at denne skal følges ved planlegging av ny virksomhet eller 
bebyggelse. Videre er det krav til støydokumentasjon ved planlegging av støyfølsom bruk i 
støyutsatte områder. 
 
Det er utarbeidet en støyanalyse som følger saken og som bekrefter at store deler av den 
aktuelle tomten som skal bebygges er støyutsatt. På grunn av avstanden til 
kollektivknutepunkt, ca. 2,5 km til jernbanestasjonen, kan ikke utbyggingen behandles etter 
avviksbestemmelsene hvor det kun stilles krav til en stille side. Dette gjelder kun for 
sentrumsområder nær kollektivknutepunkt hvor det av hensyn til samordnet areal- og 
transportplanlegging er åpnet opp for avvik under forutsetning av høy arealutnyttelse. For 
Sagaveien 56 som ligger utenfor sentrumsområdet i et etablert boligområde skal støy i 
støyutsatt fasade ikke overstige Lden = 55 dB utenfor vindu med støyfølsom bruk (for boliger 
er dette soverom og stue). Det samme støykravet gjelder også for uteområdene og spesielt for 
lekeområdet som skal ligge støyskjermet. 
 
Bestemmelsen § 0.1 hvor det står at alle boligene skal ha minst ett soverom på stille side blir 
derfor feil. Vi ber om at denne bestemmelsen blir tatt ut. 
 
For å kunne sikre og ivareta støyhensynet må bestemmelsene suppleres med konkrete krav 
som resulterer i at grenseverdiene i støyretningslinjen blir juridisk bindende for 
detaljreguleringen. Vi ber derfor om at det innarbeides et krav i bestemmelsene om at alle 
boliger skal ha støyverdier som ikke overstiger Lden = 55 dB utenfor vindu i støyutsatt fasade 
mot Sagaveien og Fossekallveien. Støygrensen må også gjelde for lekeplassen. Tiltak for å 
oppnå tilfredsstillende støyverdier må være gjennomført og dokumentert før det blir gitt 
brukstillatelse til de planlagte boligene. 
 
Fylkesmannen fremmer ikke innsigelse til planforslaget under forutsetning av at dette blir 
innarbeidet i den endelige planen. Det betyr at kommunen ikke har anledning til å vedta 
detaljplanen uten at dette kravet blir innarbeidet i bestemmelsene. 
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Vi ber om å bli orientert om kommunens videre behandling av planforslaget for Sagaveien 56.   
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Geir Sørmoen 
fung. fagsjef 
 
 

  Brede Kihle 
   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Fra: fmbubki@fylkesmannen.no [fmbubki@fylkesmannen.no] 

Til: helle@mjosplan.no [helle@mjosplan.no] 

Kopi: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 10.11.2017 13:50:34 

Emne: Forespørsel om detaljreguleringsplan for Sagaveien 56 - Støyforhold 

Vedlegg:  

Hei, 

Viser til e-post av 7. november 2017 hvor det er stilt spørsmål vedrørende vår uttalelse til 

planforslaget for Sagaveien 56. Saken gjelder hvordan planforslaget skal ivareta nasjonale 

føringer knyttet til støy. I dette tilfellet trafikkstøy fra Sagaveien og Fossekallveien. 

I høringsforslaget ble det dokumentert at deler av den aktuelle boligtomta er utsatt for 

trafikkstøy som overstiger de gjeldende grenseverdiene i støyretningslinjen T-1442/2016. Vi 

skrev derfor følgende i vår uttalelse: 

«For å kunne sikre og ivareta støyhensynet må bestemmelsene suppleres med konkrete krav 

som resulterer i at grenseverdiene i støyretningslinjen blir juridisk bindende for 

detaljreguleringen. Vi ber derfor om at det innarbeides et krav i bestemmelsene om at alle 

boliger skal ha støyverdier som ikke overstiger Lden = 55 dB utenfor vindu i støyutsatt fasade 

mot Sagaveien og Fossekallveien. Støygrensen må også gjelde for lekeplassen. Tiltak for å 

oppnå tilfredsstillende støyverdier må være gjennomført og dokumentert før det blir gitt 

brukstillatelse til de planlagte boligene». 

Videre ba vi om at bestemmelsen om avvik ble tatt ut. Vi viste til at dette kun gjelder for 

sentrumsområder nært kollektivknutepunkt hvor det av hensyn til samordnet areal- og 

transportplanlegging er ønske om høy arealutnyttelse og hvor det kan aksepteres avvik. Det 

aktuelle byggeområdet ligger utenfor sentrumsområdet i et etablert villaområde hvor det ikke 

er naturlig å legge opp til avvik, jf. også gjeldende kommuneplan hvor avviksområdene er 

bestemt. 

I støyretningslinjen står det at det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side når det 

planlegges i gul støysone og at det er tilgang på egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende 

støyforhold. I en slik støysituasjon må rom til støyfølsom bruk legges til den stille siden av 

bygget for å ivareta støygrensene som er bestemt i tabell 3. 

Hvis det var slik at det kun var stilt krav til en stille side også utenfor sentrumsområdene, ville 

det være liten grunn til å skille mellom sentrumsområder og øvrige områder. Vi tolker nok 

derfor retningslinjen noe ulikt. 

Når det gjelder det konkrete planforslaget så ser det ut til at trafikkstøy ikke er et veldig stort 

problem for utbyggingen. Sagaveien og Fossekallveien har en forholdsvis liten trafikkmengde 

som gir liten støybelastning. Ny støyanalyse viser at støygrensen så vidt overskrider Lden = 55 

dB i den støyutsatte fasaden. Det vil derfor med enkle tiltak være fullt mulig å ivareta dette. 

Vi finner derfor ingen grunn til å endre på vår uttalelse og ber om at bestemmelsene blir 

endret og at punktene om avvik blir tatt ut. I denne planen er det fullt mulig å ivareta 

støyhensynet og sikre god miljøkvalitet i boligområdet. Hvilke tiltak som er nødvendige er 

opp til tiltakshaver i samråd med kommunen å finne løsninger på. 



Vennlig hilsen 

Fylkesmannen i Buskerud 
Brede Kihle, seniorrådgiver i plansaker 
tlf: 32 26 68 65 

http://www.fylkesmannen.no/Buskerud/  
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Sagaveien 56 - gnr 87 bnr 24 - Ringerike kommune -

detaljregulering - offentlig ettersyn - uttalelse om kulturm¡nner

Vi viser til brev datert 17. august 2OL7 vedrørende offentlíg ettersyn av detaljregulering for Sagaveien

56 i Ringerike kommune, jf. pbl 5 12-10. H/ringsfrist er 9. oktober 2Ot7.

Hensikten med planarbeidet er å bygge to firemannsboliger på eiendom gnr/bnr 87 /24. Arealene i
planområdet består hovedsakelig av en ubebygd branntomt hvor det tidligere var
forretn i ngsvi rksom het.

Buskerud fylkeskommune gir med dette en kulturminnefaglig uttalelse til planforslaget.

UTTALELSE OM KULTURMINNER

Vi viser til brev datert 20. april 2016 (vår ref. 16/1603) hvor vi uttalte at vi ikke kjenner til automatisk
fredete kulturminner ellèr nyere tids kulturminner som vil bli berørt av planen. Vi har følgelig ingen

merknader til planforslaget når det gjelder kulturminner.

Med vennlig hilsen

Lars Hovland

rådgiver arkeologi
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Fra: Morten Fagerås [Morten.Fageraas@ringerike.kommune.no] 

Til: Ingrid Liseth [ingrid.liseth@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Jostein Nybråten [Jostein.Nybraten@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 13.10.2017 15:20:14 

Emne: VS: Uttalelse, Detaljregulering Sagaveien 56, ESA 15/5449 

Vedlegg: Skogmo og Bakken, 08.10.2017.pdf; image002.jpg 

Hei 
 
Her er en uttalelse fra Teknisk Forvalting og Utbyggingsavdelingen etter felles befaring hvor følgende deltok:  
 
Mari Solheim Sandsund – arealplanlegger/samfunnsplanlegger 
Olena Alizi – arealplanlegger/ingeniør 
Jostein Nybråten – leder teknisk og utbygging 
Morten Fagerås - rådgiver vei/park/idrettsforvaltning 
 
«Merknad til plan nr. 415 Sagaveien 56 
 
I forbindelse med arbeid med plan nr. 430 Krokenveien 23 og 40a, en sømløs plan til Sagaveien 56, ble det holdt arbeidsmøter og befaringer i området.  På 
bakgrunn av det vil teknisk avdeling i Ringerike kommune komme med tre merknader til planen Sagaveien 56. 

- veibreddene i området må fortrinnsvis følge gjeldende veinorm, dvs Sagaveien som inngår i planavgrensningen må breddes ut ihht til gjeldende 
standard. Veibredden inkludert fortau og grøft bør være (minst) 10 meter bred.  

- fortau skal legges på nordsiden av Sagaveien. Videre vil fortauet fortsette nordover på vestsiden av Krokenveien. Fortausplassering langs Sagaveien 
vestover for Sagaveien 56 blir på sikt naturlig å legge på nordre siden av veien.  

- Det skal legges inn kryssing til nordre siden av Sagaveien hvor fortau skal ligge. Overgang fra Sagaveien 56 til tenkelig fortau på andre (nordre) siden 
bør helst skje i korridoren fra ca 10 til 30 meter fra krysse i retning Krokenveien. 
 

Opparbeidelse av infrastruktur som veg- og fortau skal sikres via rekkefølgekrav og videre i utbyggingsavtale.» 
 
God helg  
 
Med vennlig hilsen 

 



Morten Fagerås 

 
Prosjektleder/Saksbehandler 
Teknisk forvaltning - vei, park og idrett 
Mob. 909 20 175 
 

 
 

Fra: Jostein Nybråten  
Sendt: 13. oktober 2017 14:43 
Til: Morten Fagerås <Morten.Fageraas@ringerike.kommune.no> 
Emne: Fwd: Uttalelse, Detaljregulering Sagaveien 56, ESA 15/5449 
 

 

 

 

 
Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon. 

 

 

-------- Opprinnelig melding -------- 

Fra: Ingrid Liseth <ingrid.liseth@ringerike.kommune.no>  

Dato: 13.10.2017 14:38 (GMT+01:00)  

Til: Jostein Nybråten <Jostein.Nybraten@ringerike.kommune.no>  

Emne: Uttalelse, Detaljregulering Sagaveien 56, ESA 15/5449  

 
Hei Jostein, 
  
Sender vedlagte uttalelse fra Skogmo/Bakken ifm . offentlig høring av planforslag for Detaljregulering Sagaveien 56 (plan 415). Uttalelsen inneholder en del 
momenter som kan være nyttig for dere å kjenne til når det gjelder den trafikale situasjonen i området. Kanskje er det noen forhold her som det bør tas tak 
i. Skogmo/Bakkens uttalelse kan også leses i ESA 15/5449-34. 



  
Forstod på min kollega Olena Alizi at det vil komme en uttalelse til planforslaget fra dere, blant annet i lys av planene som nå er startet opp for Krokenveien 
23 og 40 a (plan 430). Uttalelsen kan legges inn som ny journalpost i ESA 15/5449. 
  
Minner ellers informasjon fra varslingsbrevet: 
  

«Forhold som ønskes spesielt belyst ved høring og offentlig ettersyn:  
  
Håndtering av flomveier i området, jf. informasjon om dette under «Samfunnssikkerhet» i kommunens kartløsning  

Eventuelt salg av kommunal grunn til private, jf. høringsuttalelser ved oppstart av planarbeidet» 

  
  
Fint om disse momentene også kan belyses i uttalelsen deres. 
  
  
På forhånd takk, 
  
  
Vennlig hilsen 
  

Ingrid Liseth 

Arealplanlegger 
Areal - og byplankontoret 
Ringerike kommune 
  
OBS! Fra 10. okt. 2016, nytt tlf. nr: 40 90 96 95 
ingrid.liseth@ringerike.kommune.no 
  
  



Viser til detaljregulering Sagaveien 56- offentlig ettersyn med frist 9. oktober 

Som nevnt i vår forrige uttalelse er vi i all hovedsak veldig positive til dette prosjektet. Regulert 

fotgjengerfelt i Fossekallveien og fartsdump i Sagaveien virker som gode trafikksikkerhetstiltak. 

Vårt hovedanliggende er at denne utbyggingen aller helst bedrer trafikksikkerheten i området, men i 

alle fall ikke forverrer. Dette gjelder spesielt for myke trafikanter.  

I den forbindelse har vi et par bekymringer, og til dels forslag til løsning. 8 nye boenheter med kun 1 

parkeringsplass per enhet kan medføre et økt press på parkeringplass i området. En tilfeldig dag 

(mandag 2. oktober) står det 4 biler parkert på tomta. Tomta dekker altså i dag et parkeringsbehov 

for andre nærliggende eiendommer. I tillegg kommer behov for disse nye enhetene, som iht 

planbeskrivelse avviker fra kommunens parkeringsvedtekter. (skulle vært to per enhet) Vi er 

bekymret for at vi kan oppleve mer parkering i/nær krysset Trulserudveien- Fossekallveien. Dette gir 

et uoversiktlig trafikkbilde. Problemet er tilstede i dag også. Det er for så vidt en god redegjørelse i 

planbeskrivelsen på hvorfor man kun etablerer 1 parkeringsplass per enhet, men vi tror allikevel at 

dette kan medføre parkeringsproblemer i området. En mulig løsning kunne kanskje vært en avtale 

med borettslaget i Fossekallveien om lån av gjesteparkering. De har et relativt stort areal til bruk for 

parkering, som ikke ser ut til å være maksimalt utnyttet.  

Det er ingen parkering forbudt skilt i første del av Trulserudveien. Vi mener dette bør vurderes. Den 

5-metersreglen som er beskrevet i trafikkreglenes §17, 1. ledd, bokstav b) er kanskje ikke så lett å 

tolke i dette krysset. For å unngå tvil kan dette avklares med skilt, og sonen evt. forlenges.  Foreslått 

område er merket med blå streker på skissen under: 

 

 

forts. neste side. 

  



Det er også en annen utfordring nær dette krysset som er uheldig for trafikksikkerheten. Området 

merket med grønn/lime farge på skissen under, brukes ofte til parkering av henger for vogntog eller 

stor traktorhenger. Eiendommen er kommunal. Vet ikke om vedkommende har avtalt at området 

kan disponeres slikt. Når man nå etablerer et regulert fotgjengerfelt rett ved, er vi bekymret for at 

dette kan føre til farlige situasjoner. Dette kan lettest hindres ved at det etableres en fysisk hindring 

slik at området ikke kan benyttes til slik parkering. Jordvoll, enkel mur, store steiner etc. 

 

Når det gjelder fartsdumpen som er omtalt i Sagaveien så forstår vi det slik at denne er tenkt plassert 

øst før krysset Sagaveien- Fossekallveien (innenfor planområdet). Viser i den forbindelse til e-post fra 

Ingrid Liseth av 3.10.2017.  Vi vet ikke hvilke vurderinger som ligger bak en slik plassering, men har 

ingen store motforestillinger til dette. Det bør allikevel vurderes en fartsdump vest for nevnte kryss. 

Fortrinnsvis i tillegg til den som allerede er foreslått. Det kommer en del trafikk nedover Sagaveien, 

ofte i vel stor fart inn mot krysset. 

 

Hønefoss 8. oktober 2017 

 

Håvard Skogmo og Marianne Tollefsen Bakken  



<p><b>Fra:</b> Jonny Olsen [jonnyol53@gmail.com]<br/> 

<b>Til:</b> postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]; Ingrid Liseth 

[ingrid.liseth@ringerike.kommune.no]<br/> 

<b>Kopi:</b> <br/> 

<b>Sendt:</b> 28.08.2017 15:01:56<br/> 

<b>Emne:</b> Re: 415 Detaljregulering Sagaveien 56 – offentlig ettersyn 

av reguleringsplan<br/> 

<b>Vedlegg:</b> Servitutter.pdf<br/></p> 

 

 

<div dir="ltr">Har ikke sett noe svar på denne mailen, som jeg sendte for 

en liten stund siden, etter at dere hadde sendt ut sms om denne 

reguleringen.<div>Ser nå at det på websidene deres endelig har kommet opp 

med mer info og detaljer, og at det fortsatt viser innkjøring på tomta på 

feil sted.</div><div>Ikke kommunens tomt. Vedlegger servituttene på 

vedlegg. Ser også at mine kommentarer som jeg kom med på møtet i fjor, og 

den forrige mailen ikke ligger med blandt andre 

innspill.</div><div>Forsøkte å ringe dere og saksbehandler, men har ikke 

fått riktig kontakt, eller 

tilbakemelding..</div><div><br></div><div>Hilsen&nbsp;</div><div>Jonny..<

/div><div><br></div><div><br></div></div><div 

class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2017-08-17 22:11 

GMT&#43;02:00 Jonny Olsen <span dir="ltr">&lt;<a 

href="mailto:jonnyol53@gmail.com" 

target="_blank">jonnyol53@gmail.com</a>&gt;</span>:<br><blockquote 

class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc 

solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div>Har i dag mottatt info om 

detaljregulering av Sagaveien 56, men vedlegget som ligger ved har alt 

for dårlig kvalitet til å kunne se noe detaljer og info 

riktig.<br></div><div>Og når vi titter på websidene deres, så ligger det 

ingen info om denne saken der..? Kan vi få tilsendt disse 

manuelt.?</div><div><br></div><div>Men uansett om kvaliteten er litt 

dårlig, så ser det ut til at dere har gjort om planene for hvor 

innkjøringen til tomta skal være, fra Sagaveiens enkle innkjøring til å 

lage ny innkjøring fra veien som går &nbsp;rett utenfor hagen/terrassen 

vår, ned til de de 2 husene bakenfor. Dette er egentlig en vei som 

tilhører vår tomt, men som de bakenfor har adgang-/bruksrett 

til.</div><div><br></div><div>Vi kan ikke se at denne løsningen for 

innkjøring til tomta kan være noe gofd løsning for hverken de som skal bo 

der eller for oss, som da vil få merkbar økning i trafikk/støy/kjøring 

til og fra tomter, med både personbiler og andre offentlige 

biler.</div><div><br></div><div>Dette vil jo også føre til at tomta vår 

blir ennu mer bokset inn av hus og bygg på alle kanter.</div><div>Det vi 

pratet om var jo innkjøring fra Sagaveien, som beste løsning, og at et 

lag av den eksisterende &quot;veggen&quot; av trær/busker skulle bli 

forbli som et skille mellom tomtene.</div><div><br></div><div>Og til 

slutt, vil vi nå få sett planer og tegninger med perspektiver og slikt 

også, eller er det for øyeblikket bare det 

vedlagte..?</div><div><br></div><div>Hilsen</div><div>Marianne &amp; 

Jonny</div><div>Fossekallveien 23</div><div><span 

style="color:rgb(31,90,159);font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-

size:13.3333px;background-color:rgb(217,228,238);text-decoration-

line:underline">0605-86/723</span><br></div></div> 

</blockquote></div><br></div> 



 

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 

 

 

 

Jonny Olsen  

Fossekallveien 23 

 

3515 HØNEFOSS 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/5449-29 31742/17 PLN 415  19.09.2017 

 

 

 

Tilbakemelding vedrørende innkjøring - plan 415 Detaljregulering 

Sagaveien 56 

 
 

Dette er en tilbakemelding på henvendelsene som ble sendt kommunen 17.08.2017 og 

28.08.2017. 

 

Innspill til oppstart av planarbeid 

Vi viser til oppstartsvarselet for planarbeid 415 «Detaljregulering Sagaveien 56», datert 

18.03.2016. Høringsfrist for innspill til planoppstart var 25.04.2016. Det er innspillene som ble 

sendt inn skriftlig innen denne fristen som er kommentert i plandokumentene til det 

foreliggende planforslaget som nå er på høring. 

 

Innspill ved informasjonsmøte, oktober 2016 

Innspillene du kom med på informasjonsmøtet 19.10.2016 er tatt med i møtereferatet, datert 

21.11.2016. Dette er et av saksdokumentene som er tilgjengelig på kommunens nettside nå i 

forbindelse med høringsperioden for planforslaget. I pkt. 1.1 i referatet står det at prosjektet er 

under utforming (dvs. ikke bindende skisser el. lign.) og at «Det uttrykkes ønske om at 

vegetasjonsskjerm (eksisterende trær/busker) mot eiendom gnr./bnr. 86/723, Fossekallveien 23, 

bevares.» Ønsket er tatt inn i forslag til reguleringsbestemmelser § 3.2: «Eksisterende 

vegetasjonsskjerm mot gnr./bnr. 86/723 skal bevares i størst mulig grad.» 

 

Eiendomsforhold og servitutter 

I forhold til den dokumentasjonen som kommunens oppmålingsavdeling har tilgjengelig, 

stemmer det ikke at veien som foreslås til adkomst for de nye boligene i Sagaveien 56 eies av 

gnr./bnr. 86/723, Fossekallveien 23. Veien eies av gnr./bnr. 87/24, Sagaveien 56. Se vedlegg 

med utklipp fra kommunens kartløsning for nøyaktig eiendomsgrense for Fossekallveien 23. 

Denne informasjonen kan du også selv finne ved å gå inn på startsiden på kommunens nettside, 

øverst til høyre velger du «Kart» og deretter «Avansert kartløsning».  



 

 

2 

Angående servituttene som blant annet omhandler bestemmelser om adkomstrett for gnr./bnr. 

86/772, sier disse ikke noe om eiendomsforhold. Dersom du eventuelt vil ha nærmere 

informasjon om dokumentene som er nevnt (nr. 1594, 4316 og 4406), må du ta kontakt med 

Statens Kartverk som er registreringsenhet for servituttene. 

 

Valg av adkomstvei 

Å velge den aktuelle veien som adkomst til de nye boligene er en beslutning som er valgt på 

bakgrunn av trafikksikkerhetshensyn. Krysset Sagaveien x Fossekallveien har relativt mye 

trafikkbelastning og er i tillegg uoversiktlig.  

Vi viser til trafikkanalysen som er gjennomført i forbindelse med utarbeiding av planforslaget. 

Her heter det i pkt. 4.2: «Det reguleres til adkomst sør i planområdet fra Fossekallveien, og 

adkomstveier nord ut mot Sagaveien stenges. Slik unngås ytterligere press på krysset Sagaveien 

x Fossekallveien.»  

Videre heter det i pkt. 4.5:«Adkomsten i nord mot Sagaveien stenges for biltrafikk. Sagaveien 

er korteste vei til skole og barnehage for mange husstander, og et redusert antall avkjørsler 

langs denne vil bidra til en tryggere skolevei. Planforslaget innebærer økt sikkerhet og oversikt 

for alle trafikanter i området.» 

Vi har forståelse for at den valgte adkomstløsningen ikke er den mest ønskelige for 

Fossekallveien 23. Her har imidlertid hensynet til trafikksikkerheten i området generelt måttet 

gå foran private interesser. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Ingrid Liseth 

Arealplanlegger/saksbehandler 

ingrid.liseth@ringerike.kommune.no 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Vedlegg:  Eiendomsgrenser, Fossekallveien 23 

 

 



Fra: Helle Flesjå [helle@mjosplan.no] 

Til: fmbugso@fylkesmannen.no [fmbugso@fylkesmannen.no] 

Kopi: Tord Erik Lien [torderiklien@gmail.com]; Ingrid Liseth 

[ingrid.liseth@ringerike.kommune.no]; Knut Sterud [post@grinaker.net] 

Sendt: 07.11.2017 10:04:42 

Emne: Detaljreguleringsplan for Sagaveien 56, Støyforhold 

Vedlegg: image001.png; image003.png; image004.png; image005.png; 

Reguleringsbestemmelser for Sagaveien 56 A2190112 7.11.2017.pdf; FM Buskerud, 

02.10.2017.pdf; A2190112 Støyrapport_revA.pdf; t-1442_2016.pdf 

Hei! 
 
Jeg viser til uttalelse til forslag til detaljregulering for Sagaveien 56 i Hønefoss fra Fylkesmannen i 
Buskerud, datert 2.10.2017 
Det fremkommer av uttalelse at: 
 
Fylkesmannen forutsetter at kommunen innarbeider konkrete bestemmelser som sikrer at alle 
boenhetene med tilhørende uteareal får tilfredsstillende støyverdier i henhold til grenseverdiene som er 
bestemt i støyretningslinjen og at dette følges videre opp i påfølgende byggesak. 
 
Vi ønsker en dialog, slik at vi kan komme frem til en løsning som Fylkesmannen kan godta. 
 
Vedlagt ligger oppdatert støyrapport. Støyrapporten som fulgte planforslaget ble utarbeidet på et tidlig 
stadium i planprosessen. Oppdatert støyrapport viser støynivåer mot fasade på planlagt bebyggelse, og 
er utført mer nøyaktig (høyere oppløsning på støysonene). Rapporten viser at støy mot fasade er maks. 
Lden 55,4, og at verdiene skal avrundes som normalt.  
 
Som det står i uttalelsen er det vurdert å oppføre støyskjerm. Grunneier er villig til å oppføre støyskjerm 
dersom dette er nødvendig. Et slikt tiltak vil bedre støyforholdene på tomta, spesielt på bakkenivå, men 
det vil også gi dårligere solforhold. Det er ikke støyskjermer ellers i Fossekallveien og Sagaveien. Området 
har blanda bebyggelse, med mye eneboligbebyggelse som har hager ut mot gata. Forslagsstiller 
(MjøsPlan AS v/Helle Flesjå) og kommunens (saksbehandler Ingrid Liseth) mener det er bedre for 
helhetsbildet i strøket samt solforhold om vi greier å unngå oppføring av støyskjerm.  
 
I henhold til retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/2016 er det ikke lengre kun under 
avviksbestemmelse at det skal sikres én stille side. På side 11 i retningslinjen under kap. 3.2.1, etablering 
av ny bebyggelse i støysone, under Gul sone står følgende: 
 

Ved bygging i gul sone: støyfaglig utredning og stille side 

Ved etablering av nye bygninger med støyfølsomt bruksformål i gul sone, skal kommunen 

kreve en støyfaglig utredning som synliggjør støynivåer ved ulike fasader på de aktuelle 

bygningene og på uteoppholdsareal. Utredningen skal foreligge samtidig med planforslag i 

plansaker eller ved søknad om rammetillatelse i byggesaker. 

 

Utredningen bør belyse innendørs og utendørs støynivåer ved alternative løsninger for 

plassering av bebyggelse, og aktuelle avbøtende tiltak. Det skal legges vekt på at alle 

boenheter får en stille side, og tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende 



støyforhold. 

 
Videre står samme bestemmelse som et eksempel til krav under Avvik fra anbefalingene i 
sentrumsområder og kollektivknutepunkter. 
 
Derfor er vi ikke enig i at bestemmelsen § 0.1 er feil, og vi vil gjerne beholde den.  
 
Spesifikke krav om at støyverdier ikke kan overstige Lden = 55 dB utenfor vindu i støyutsatt fasade og for 
lekeplass er tatt inn i bestemmelsenes § 0.1. Dokumentasjon av tilfredsstillende støyforhold før 
brukstillatelse er ivaretatt i bestemmelsenes § 5. 
 
Kan det nå av Fylkesmannen vurderes til at planforslaget er tilfredsstillende mht. støyforhold?  
 
Vedlagt ligger reguleringsbestemmelser med oppdaterte krav, oppdatert støyrapport, retningslinjen T-
1442/2016 og Fylkesmannens uttalelse datert 2.10.2017. 
 
 

 
Med vennlig hilsen 

Helle Flesjå 
Avdelingsleder Arealplan 

 
M +47 41 74 17 77 

helle@mjosplan.no 
www.mjosplan.no 

 
         MjøsPlan AS 
           POSTBOKS 6 
           2391 MOELV 

       623 65 298 

      post@mjosplan.no 
 

                      «Én leverandør – Mange tjenester» 

 
Finn oss på Facebook, klikk her! 
 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
Arkivsaksnr.: 15/5449-23   Arkiv: PLN 415  

 

415 Detaljregulering Sagaveien 56 - 1. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til 415 Detaljregulering Sagaveien 56 sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

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

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 198 Kroken-

Busterud som overlappes av ny plan, ved vedtak av 415 Detaljregulering Sagaveien 

56. 

 

4. Forholdet til flomveier i området ønskes spesielt belyst ved høring og offentlig 

ettersyn. Nærmere utredning om flomveier skal foreligge før 2. gangsbehandling. 

 

 

 

Sammendrag 

Forslagstiller Sandvold Boliger ønsker å bygge to firemannsboliger på eiendom gnr./bnr. 

87/24. Denne var tidligere benyttet til kombinert bebyggelse med bolig/ forretning. 

Bebyggelsen var utsatt for brann i januar 2013, og fremstår i dag som branntomt. Det er ikke 

lenger ønskelig med forretningsvirksomhet på tomta. Kommunen ønsker at den ikke-

realiserte veien mellom Krokenveien og Fossekallveien i gjeldende reguleringsplan 198 

Kroken-Busterud avreguleres, da det ikke lenger er ønskelig å opparbeide denne veien. 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. 

 

Omfanget av uttalelser til oppstart er relativt beskjedent, og de fleste merknadene er 

innarbeidet i planforslaget som nå foreligger. Flere av uttalelsene poengterer at den planlagte 

utbyggingen oppleves som et positivt tiltak i området. Det kom inn ikke innsigelser til 

planoppstart.  

Det foreligger en interessemotsetning mellom hensynet til støyskjerming utendørs og gode 

solforhold på felles uteoppholdsarealer i utbyggingsområdet. Her har man valgt å vektlegge 



solforhold fremfor støyskjeming, da de private uteplassene som hver boenhet disponerer vil få 

støyskjemingstiltak. Rådmannen er enig i denne vurderingen.  

 

Trafikkanalysen konkluderer med at planlagt utbygging ikke vil øke presset på trafikken i den 

grad at det vil ha negative konsekvenser for biltrafikken i området. Rådmannen ser det som 

positivt at planforslaget setter av rikelig plass til sykkelparkering, inkludert plasser for 

transport sykkel. Dette bygger opp under de nasjonale målene om å få flere til å bruke sykkel 

som transport middel. Det er også positivt i forhold til sykkelbyavtalen for Hønefoss. 

 

Det er i etterkant av planoppstart blitt ny kunnskap tilgjengelig hva angår flomveier i 

området. På bakgrunn av dette ser Rådmannen derfor at det er behov for nærmere 

utredninger rundt flomveier og overvannshåndtering. Disse utredningene skal foreligge til 2. 

gangsbehandling. 

 

Rådmannen er positiv til bygging av to firemannsboliger i Sagaveien 56. Utbygging vil bidra 

til sentrumsnære boliger. Planene kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune ved 

en tryggere trafikksituasjon i området samt tilrettelegging for trafikkvekst i form av flere 

gående, syklende og brukere av kollektivtransport. 

 

 

Bakgrunn 

Forslagstiller Sandvold Boliger har fremmet ønske om å bygge to firemannsboliger på 

eiendom gnr./bnr. 87/24. Denne var tidligere benyttet til kombinert bebyggelse med bolig/ 

forretning. Bebyggelsen var utsatt for brann i januar 2013, og tomten fremstår i dag som 

branntomt uten bebyggelse. Det er ikke lenger ønskelig med forretningsvirksomhet på tomta. 

Tiltaket krever ny detaljregulering, da det ikke er i tråd med hverken gjeldende 

reguleringsplan eller kommuneplanen. Videre ønsker kommunen at den ikke-realiserte veien 

mellom Krokenveien og Fossekallveien i gjeldende reguleringsplan 198 Kroken-Busterud 

avreguleres, da det ikke lenger er ønskelig å opparbeide denne veien. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtok å anbefale oppstart av planarbeidet 

07.03.2016, sak 31/16. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Dagens situasjon 

Planområdet ligger på Haldenjordet, nær krysset mellom Fossekallveien og Sagaveien. Ullerål 

kirke ligger i umiddelbar nærhet. Eiendommen med gnr./ bnr. 87/24, hvor det ønskes å 

bygges boliger, har ligget brakk i noe tid da tidligere bebyggelse er brent ned. Bebyggelsen i 

nærområdet er i dag i all hovedsak regulert og benyttet til boligformål. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter gnr./bnr. 87/24 hvor det ønskes oppført to firemannsboliger, ellers flere 

private og offentlige eiendommer; gnr./bnr. 87/523, 87/454, 86/65, 86/457 og 86/764 samt 

tilstøtende veiareal. 

Plantype 



Planen fremmes som en privat detaljregulering. Sandvold Boliger/Boligpartner er 

forslagstiller. Planområdet er utvidet utover selve tomten som ønskes bebygd med boliger, da 

det foreslås å anlegge fortau langs Sagaveien, samt å avregulere veiformålet som i dag ligger 

over eiendommene gnr./bnr. 87/523, 87/454, 86/764, 86/457 og 86/65. 

 

Planforslagets dokumenter 

Planforslaget er mottatt fra plankonsulent Mjøsplan AS, 20.06.2017 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse, inkludert ROS-analyse 

 

Kort om planforslaget 

Det er planlagt to firemannsboliger på eiendommen gnr./bnr. 87/24, til sammen åtte 

boenheter. Leilighetenes totale bruksareal varierer fra 83 m² og 88 m². De skal hver inneholde 

kombinert stue/kjøkken, to soverom, bad, bod samt et ekstra rom som kan benyttes som 

soverom. I tillegg kommer balkong eller privat uteplass på bakkeplan, vendende mot vest. 

Det skal opparbeides felles uteoppholdsareal med så gode solforhold som mulig. Dessuten 

skal det opparbeides lekeplass, hovedsakelig tiltenkt de minste barna. 

 

Videre skal det opparbeides bilparkering; én garasjeplass pr. boenhet, i tillegg to felles 

gjesteparkeringer, hvorav én er dimensjonert for HC-parkering. Det skal også opparbeides 

sykkelparkering og renovasjonsløsning. 

 

For illustrasjoner av planlagte boliger, innvendig og utvendig, se planbeskrivelsen s. 28-30, 

fig. 19 og 20. 

 

Uttalelser til planoppstart 

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

planarbeidet til berørte parter i brev av 18.03.2016, og kunngjorde det i Ringerikes Blad 

19.03.2016, samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt åtte uttalelser, hvorav flere 

poengterer at den planlagte utbyggingen oppleves som et positivt tiltak i området. Det kom 

ikke inn innsigelser til planoppstart. Uttalelsene følger vedlagt.  Hovedtrekkene i disse er 

referert og kommentert i vedlegg 8.  

 

Forholdet til gjeldende reguleringsplan og overordnede planer 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 198 «Kroken-Busterud» fra 22.02.1990 (se 

planbeskrivelsen s. 5). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til arealformålene 

forretning/kontor, bolig og vei.  

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er planområdet avsatt til arealformålene 

næring og bolig. Planforslaget er i strid med overordnet plan da det ikke reguleres til 

næringsformål innen planområdet. 

 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 



Samfunnsdelen legger stor vekt på at klima og miljø skal være retningsgivende for utviklingen 

i Ringerike kommune. Fortetting er et virkemiddel mot målet om redusert transportbehov og 

mindre klimagassutslipp. 

 

 

Juridiske forhold  

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

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

miljø- og arealforvaltning, jf. gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

Etter søk i Miljødirektoratets kartbase og Artsdatabankens kartbase foreligger det ingen 

natur- og miljøforhold som kan forringes i området. 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører ingen omdisponering av dyrket eller dyrkbart areal.  

 

Økonomiske forhold 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert 

et saksbehandlingsgebyr, jf. gjeldende betalingsreglement. Forslagstiller bekoster de aktuelle 

utredningene og undersøkelsene. 

 

Utbyggingen vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av 

infrastruktur. Dette vil basere seg på en utbyggingsavtale mellom kommunen og utbygger. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Etter at planarbeidet startet opp er det blitt avholdt informasjonsmøte for naboer til 

planområdet. Referat fra møtet følger vedlagt (se vedlegg 17). 

 

Alternative forslag til vedtak 

 

«Det vedtas at planforslaget 415 Detaljregulering Sagaveien 56 ikke sendes på høring eller 

legges ut til offentlig ettersyn.» 

 

Et slikt vedtak kunne begrunnes i at den foreslåtte detaljreguleringen ikke er i tråd med 

overordnet plan, da kommuneplanen regulerer gnr./bnr. 87/24 til næringsformål. Vedtaket vil 

kunne føre til at gjeldende plan kan legges til grunn for etablering av ny næringsvirksomhet på 

eiendommen, noe som blant annet vil kunne gi økt trafikkmengde i nærliggende 

boligområder.  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg 8. Omfanget er relativt 

beskjedent, og de fleste merknadene er innarbeidet i planforslaget som nå foreligger. Flere av 

uttalelsene poengterer at den planlagte utbyggingen oppleves som et positivt tiltak i området. 

Det kom inn ikke innsigelser til planoppstart. 



En del naboer til planområdet har i sine innspill til oppstart uttrykt ønske om kjøp av 

kommunal eiendom grensende til deres eiendommer, dersom regulert veitrasé i gjeldende 

reguleringsplan blir omregulert til bolig. Dette spørsmålet tar planarbeidet ikke stilling til.  Et 

eventuelt salg av kommunal eiendom må tas som egen prosess med kommunens 

eiendomstjeneste etter at ny reguleringsplan er vedtatt. Kommunen må da vurdere om det er 

ønskelig å selge fra eiendom, eller om den vil beholde eiendommene til eget bruk. 

 

Byggeplanene 

Nærområdet har fra før en blanding av frittliggende boligbebyggelse og lavblokker. Valg av 

boligtypen firemannsbolig passer bra inn her. Med en mønehøyde på under ni meter vil de 

ikke fremstå som dominerende i landskapsbildet. Sol/skyggeanalysen viser at den planlagte 

bebyggelsen ikke vil kaste sjenerende skygge mot nabobygg.   

 

Det foreligger en interessemotsetning mellom hensynet til støyskjerming utendørs og gode 

solforhold på felles uteoppholdsarealer i utbyggingsområdet. Her har man valgt å vektlegge 

solforhold fremfor støyskjeming, da de private uteplassene som hver boenhet disponerer vil få 

støyskjemingstiltak.  

 

Området er generelt flatt og lett tilgjengelig. Fortau opparbeides med utforming som møter 

kravene til universell utforming. 

 

Lekeplasser 

Planforslaget medfører ikke at lekeplasser eller grøntarealer brukt til lek bygges ned.  

Areal for lekeplass i boligområdet er avsatt med eget arealformål i planforslaget. Det er også 

bestemmelser som sikrer opparbeidelse av dette før det gis brukstillatelse for boligene. 

Lekeplassen er ikke berørt av støysonen.  

 

Infrastruktur 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

ikke innunder tilknytningsplikten, som for ny bebyggelse gjelder bygninger over 1000 m² 

BRA, eller flere bygninger med samlet utbygging over 1000 m². 

 

Rådmannen ser det som positivt at planforslaget setter av rikelig plass til sykkelparkering, 

inkludert plasser for transport sykkel. Dette bygger opp under de nasjonale målene om å få 

flere til å bruke sykkel som transport middel. Det er også positivt i forhold til sykkelbyavtalen 

for Hønefoss. 

 

Trafikkanalysen konkluderer med at planlagt utbygging ikke vil øke presset på trafikken i den 

grad at det vil ha negative konsekvenser for biltrafikken i området. Antall avkjøringer til/fra 

gnr./bnr. 87/24 reduseres fra tidligere to til én. Planforslaget regulerer inn fortau langs 

Fossekallveien og Sagaveien, samt fartsdump i Sagaveien og fotgjengerfelt i Fossekallveien 

nær bussholdeplassen. Opparbeidelse av disse er sikret gjennom rekkefølgebestemmelsene. 

Samlet sett vil dette etter rådmannens oppfatning medføre en tryggere trafikksituasjon i 

området i forhold til dagens situasjon. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Etter søk i Miljødirektoratets kartbase og Artsdatabankens kartbase foreligger det ingen 

natur- og miljøforhold som kan forringes i området. 

 



Støy 

Vedlagte støyrapport (vedlegg 6) konkluderer med at deler av utbyggingsområdet ligger 

innenfor gul støysone. Krav om støydempende tiltak er tatt inn i bestemmelsene, blant annet 

at bebyggelse skal sikres én stille side for å kunne ha åpne vinduer på soverom. Lekeplassen 

er ikke berørt av støysonen. Støyrapporten anbefaler støyskjerm på 2 meter mot 

Fossekallveien for å skjerme uteoppholdsarealer mot støy.  Dette følges ikke opp i 

planforslaget, da dette gir mye skygge ute, og man velger å vektlegge gode solforhold. 

Dessuten stilles det krav om støydempende tiltak på de individuelle balkongene/terrassene 

som tilhører hver enkelt boenhet. Rådmannen støtter opp under denne vurderingen. 

 

ROS-analyse 

På grunn av at utbyggingsområdet er en branntomt er det grunn til å tro at det kan være 

forurensning i grunnen. Det skal gjøres grunnleggende undersøkelser etter krav i 

forurensningsforskriften. Planens bestemmelser sikrer at det ikke kan gis 

igangsettingstillatelse for tiltak før normverdier gitt i forskriften er dokumentert 

tilfredsstillende. 

 

Radonnivået i området er betegnet som usikkert. For å følge føre-var-prinsippet legges det 

derfor radonsperre i grunnen for boligene. 

 

Det er i følge NGU sin kartbase ikke risiko for jord- og flomskred eller kvikkleireskred i 

området. Det er i følge NVE sin kartbase ikke kartlagt flomsoner i området.  

 

Det man imidlertid bør være oppmerksom på, er at det i etterkant av planoppstart er blitt ny 

kunnskap tilgjengelig hva angår flomveier i området. Det går flomveier i og nær til 

planområdet, én følger traséen for den ikke-realiserte veien i gjeldende reguleringsplan, og én 

følger Fossekallveien. Dette er opplysninger som nylig er blitt tilgjengelige i kommunens 

kartløsning, under punktet samfunnssikkerhet.  

 

På bakgrunn av ny, tilgjengelig kunnskap ser Rådmannen derfor at det er behov for nærmere 

utredninger rundt flomveier og overvannshåndtering. Disse utredningene skal foreligge til 2. 

gangsbehandling. Dersom konsekvensene skulle vise seg å være alvorlige, må det vurderes ny 

1. gangsbehandling og nytt offentlig ettersyn. For øvrige temaer anser Rådmannen 

utredningsplikten som oppfylt.  

 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til bygging av to firemannsboliger i Sagaveien 56. Utbygging vil bidra 

til sentrumsnære boliger. Planene kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune ved 

en tryggere trafikksituasjon i området samt tilrettelegging for trafikkvekst i form av flere 

gående, syklende og brukere av kollektivtransport. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring 

og legges ut til offentlig ettersyn. Rådmannen vil avvente innspill til planforslaget ved det 

offentlige ettersynet. 

 

 

 

 



Vedlegg 

 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse, inkludert ROS-analyse 

5. Trafikkanalyse 

6. Støyrapport 

7. Sol/skygge-analyse 

8. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer 

9. Uttalelse, Statens Vegvesen 

10. Uttalelse, Fylkesmannen Buskerud 

11. Uttalelse, Buskerud Fylkeskommune 

12. Uttalelse, Ringerike kommune, Samfunn Utbygging 

13. Uttalelse, Ringerikes-Kraft 

14. Uttalelse, Solveig og Lars-Anders Mosskull 

15. Uttalelse, Håvard Skogmo og Marianne Bakken 

16. Uttalelse, Christel Andres 

17. Referat, informasjonsmøte for naboer 

18. Saksframlegg til oppstart av planarbeidet 

19. Saksprotokoll fra oppstart av planarbeidet 

20. Gjeldende reguleringsplan  

 

 

  

  

 Ringerike kommune, 21.07.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Enhetsleder Miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Leder, Areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Ingrid Liseth 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/5449-27  Arkiv: PLN 415  

 

Sak: 42/17 

 

Saksprotokoll - 415 Detaljregulering Sagaveien 56 - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til 415 Detaljregulering Sagaveien 56 sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 198 Kroken-Busterud 

som overlappes av ny plan, ved vedtak av 415 Detaljregulering Sagaveien 56. 

 

4. Forholdet til flomveier i området ønskes spesielt belyst ved høring og offentlig 

ettersyn. Nærmere utredning om flomveier skal foreligge før 2. gangsbehandling. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 14.08.2017: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, A real - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_ 415 Detalj regulering for

Sagaveien 56

Utarbeidet av Ringerike kommune / Mjøsplan AS v/ arealplanlegger Helle Flesjå 22 .05.2017
Sist revidert 20.06 .2017

1 .gangs behandling i h oved utvalget for miljø - og arealforvaltning DATO , sak SAKNR
Høring og offentlig ettersyn DATO - DATO .
2 .gangs behandling i h oved utvalget f or miljø - og arealforvaltning DATO , sak SAKNR
2. gangsbehandling i f ormannskapet DATO , sak SAKNR
Vedtak i k ommunestyret DATO , sak SAKNR

Endringsliste:
Nr endring dato sign
01

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

Reguleringsformål
Reguleringsplanen omfatter areal innenfor planavgrensningen som vist på tilhørende plankart .
Området regu leres til følgende formål, jf. p bl . § 12 - 5:

Feltnavn
1. Bebyggelse og anlegg,

Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse (1112) BK S 1 - 2
B oligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (1111 ) B FS
Garasjeanlegg for bolig - /fritidsbebyggelse (1119) f_ BG 1 - 2
Garasjeanlegg for bolig - /fritidsbebyggelse for sykkel (1119) f_BG 3
Renovasjonsanlegg (1550) f_ BRE
Uteoppholdsareal (1600) f_BUT 1 - 3
Lekeplass (1610) f_BLK
Gårdsplass (1620) f_BGP

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,
Parkering (2080) f_ SPA
Fortau (2012 ) o_ SF
Kjøreveg (2011) o_ SKV
Kjøreveg (2011) f_SKV

3. Grønnstruktur,
Vegetasjonsskjerm (3060) f_ GV 1 - 2
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4. Hensynssoner
Sikringssone - Frisikt H140
Infrastruktursone – krav vedrørende infrastruktur H410
Støysone – gul sone iht. T - 1442 H220

5. Juridiske punkt og linjer
Frisiktlinje 1222
Regulert fo tgjengerfelt 410

§ 0 . Fellesbestemmelser

§ 0.1 Støy (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )

B oenhetene i BKS1 og BKS2 skal ha en stille side .

Alle boenhetene skal ha minst ett soverom på stille side .

Forholdene til støy skal til enhver tid tilfredsstille kravene som er gitt i gjeldende lovverk,
forskrifter og retningslinjer.

Støynivået innendørs bør tilfredsstille kravene i teknisk forskrift/NS8175 klasse C .

Støydempende tiltak skal iverksettes for balkonge r som vender mot Fossekallveien og for
tilsvarende privat uteoppholdso mråde for leiligheter i 1. etasje.

§ 0.2 Beplantning/vegetasjon (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 3 )

Beplantning skal skje med allergivennlige plantesorter. Bjørk, hassel, or og salix - arter tillates
ikke.

§ 0.3 Tilgjengelighet for alle/universell utforming (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )

Det skal legges vekt på universell utforming, slik at bygg og anlegg kan benyttes på like
vilkår av så mange som mulig.

Parkeringsplass som er dimensjonert for bevegelseshemmede samt gårdstun mellom
parkeringsplass og inngangsparti t il boliger skal opparbeides slik at helning er iht. forskrift
om universell utforming.

Fortau skal ha et tverrfall på maksimalt 2 % og skal opparbeides med terskelfrie overganger.

§ 0.4 Fellesområder

Alle fellesområdene ( f_BG, f_BRE, f_BUT, f_BLK, f_S KV, f_SPA, f_GV, f_BGP ) er felles
for alle boenhetene i området , og skal eies med like andeler.
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B eboer n e i BKS1 og BKS2 er ansvarlig for d rift og skjøt sel av disse områdene .

§ 0.5 Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i plan området skulle framkomme
automatisk fredete kulturminner må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved
fylkeskommunen varsles, jf Kulturminnelovens §8, 2. ledd.

§ 0.6 Radon (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )
Det skal gjennomføres bygningsmessige tiltak for å redusere inntrenging av radongass i
samtlige boliger - så fremt det ikke for den enkelte tomt er gjennomført radonundersøkelser
av byggegrunnen som dokumenterer at dette ikke er nødvendig.

§ 1 . Bebyggelse og anlegg

§ 1 .1 Boligbebyggelse

1 .2 .1 . Konsentrert småhusbebyggelse BKS (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1 )

Innenfor feltene BKS1 og BKS2 tillates oppført én (1) firemannsbolig i hvert felt .
Utnyttingsgrad for BKS1 er % - BYA = 50 % , for BKS2 er % - BYA= 65 % .

Til boenhetene på bakkeplan skal det tilhøre privat uteoppholdsareal tilsvarende arealet for
balkongene i 2. etg.

Innen feltene BKS1 og BKS 2 skal det settes av en beplantning ssone langs bygningens østre
sid e. Denne s kal ha en bredde på minst 2 m eter . S onen skal fungere som overgangssone
mellom bol igen og gårdsplassen. Gangsti mot inngangsdør og trappeadkomst til 2. etg. tillates
gjennom sonen. Gangstien skal utformes så den er tilgj engelig for alle brukergrupper.

Bebyggelsens fasade bør harmonere med øvrig bebyggelse i Sagaveien og Fossekallveien.

Taktekking skal utføres med matte og ikke - reflekterende materialer.

1.2.2. Frittliggende småhusbebyggelse BKS (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)

Innen område BKS kan det oppføres frittliggende småhusbebyggelse. Utnyttingsgrad for BFS
er % - BYA = 30%. Det må tas nødvendige hensyn til flomveier gjennom området ved
eventuell søknad om byggetiltak.

§ 1.2 Le keplass f_BLK (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1 og 4 )

Lekeplass skal opparbeides med eksempelvis sand kasse, vippedyr og lekestativer. Det skal
også være sittemulighet for voksne som følger barna .
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Lekeplassen skal opparbeides med fysisk adskillelse mot vegareal i tunet.

Lekeplass kan benyttes av beboere i BKS1 og BKS2 og av andre med deres tillatelse.

§ 1.3 Bebyggelse og anlegg – garasjeanlegg for bolig - /fritidsbebyggelse f_ BG 1 - 2 (jf. pbl.

§ 12 - 7, pkt. 7 )

Det skal oppføres en garasje pr. boenhet i henhold til plankart og byggetegninger.

Garasjene skal bygges med en bod innerst i hver garasje.

§ 1.4 Garasjeanlegg for bolig - /fritidsbe byggelse (sykkelgarasje) f_BG 3 (jf. pbl. § 12 - 7,
pkt. 7 )

Sykkelgarasjen oppføres i henhold til plankart og byggetegninger . Antall sykkelparkeringer
skal være iht. kommunens parkeringsforskrift, to (2) plasser per boenhet. Minimum to av
disse skal dimensjoneres fo r HC - /transportsykkel

§ 1.5 Uteoppholdsareal f _BUT 1 - 2 (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)

Felt f_BUT 1 - 2 er felles uteoppholdsareal for feltene BKS 1 - 2.

§1.6 Renovasjonsanlegg f_BRE (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)

Det skal settes av plass til renovasjonsanlegg i henhold til plankartet. Renovasjonsanlegget
må sikres enkel adkomst fra Sagaveien for renovasjonsbil.

§ 2 . Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 2.1 Parkering f_SPA
De felles to parkeringsplassene skal opparbeides i henhold til plankart og byggetegninger.
Den ene skal dimensjoneres for HC - parkering.

§ 2.2 Fortau o_ SF
Fortau skal opparbeides med 3,5 m eters bredde. Bredden inkluderer 1 m eter til grøft og
snøopplag . Fortauet må utformes opphøyd mot kjøre veg o_SKV 1 .

§ 2.3 Kjøreveg o_SKV 1
I Sa gaveien inn mot krysset med Fos s ekallveien s kal det legges fartsdempende tiltak i form av
fartsdump . Det skal være plass til fremtidig regulert gangfelt mellom fartsdump og krysset
Sagaveien x Fossekallveien .

§ 2.4 Regulert gangfelt
I F ossekallveien skal det opparbeides regulert gangfelt iht. plankart og Statens Vegvesens
Håndbok N100 Veg - og gateutforming.



Mal sist revidert 07.03.2016

5

§ 3 . Grønnstruktur (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )

§ 3.2 Vegetasjonsskjerm f_GV 1 - 2

Vegetasjo n sskjerm skal opparbeides i henhold til p lankart . Eksisterende vegetasjonsskjerm
mot gn r . /b n r , 86/723 skal bevares i størst mulig grad.

§ 4 . Hensynssoner(jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 2 )

Hensynssone – Frisikt (H140)
Innenfor område med frisikt tillates det ikke installasjoner eller vegetasjon høyere enn 50 cm
over bakkenivå.

Infrastruktursone – krav vedrørende infrastruktur (H410)
Innenfor sonen tillates det ikke oppføring av fast bebyggelse eller installasjoner som kan
hindre adgang til kommunal infrastruktur i grunnen.

BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV OL

§ 5 . Rekkefølgebestemmelser(jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 10 )

Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av
tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for
disse anleggene. Tekniske anlegg skal bygges etter den til enhver tid gjeldende kommunale
standard.

Før det gis igangsettingstillatelse skal utomhusplan være godkjent av kommunen.
Utomhusplan skal leveres i målestokk 1:200 eller 1:100 og inneholde følgende:

Bygningers plassering og høyde målsatt ved inngangspartiet
Utforming av uteområder med høydeangivelser og materialbruk. Herunder kommer
utearealer for opphold, lek og beplantning
Utvendig opplegg for renovasjon
Utvendig belysning
Frisiktsoner mo t offentlige trafikkområder

Øvrig dokumentasjon som skal følge byggesøknaden:

3D - visualisering, som fotomontasje og/eller perspektivtegninger
Sol/skyggediagram
Angivelse av bebyggelsens takform, takvinkel og møneretning
Angivelse av hvordan estetikk ivaretas
Angivelse av hvordan universell utforming ivaretas
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Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge dokumentert tilfredsstillende
forurensingsforhold i henhold til gjeldende lovverk og forskrifter.

Før det gis brukstillatelse i området ska l tilfredsstillende støyforhold dokumenteres både for
boliger (BKS) og lekeplass ( f_ BLK) iht. T - 1442 - retningslinje for støy i arealplanlegging

Før det gis brukstillatelse skal offentlige trafikkarealer innenfor planområdet, inkludert fortau ,
fartsdump o g regulert fotgjengerfelt , være ferdigstilt.

Før det gis brukstillatelse skal felles uteoppholdsareal inkludert lekeplass, vegetasjonsskjerm
og beplantningssoner foran boligene være ferdigstilt og godkjent av kommunen. Dersom
bygninger eller anlegg tas i bruk vinterstid, skal utearealene opparbeides så snart som mulig
påfølgende vår.





 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/5952-49  Arkiv: L12  

 

Sak: 29/17 

 

Saksprotokoll - 417 Færden gård - boligområde 2. gangsbehandling Gnr/bnr 137/1 

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

 
1. 0605_417 Detaljregulering for Færden boligområde vedtas. 

2. De deler av reguleringsplan 170 Færdenmarka (vedtatt 31.01.1985) og 56-03 Haugsbygd 

felt A-B (vedtatt 30.08.1972), som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 21.11.2017: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling som er i samsvar med Rådmannens forslag ble vedtatt mot 

2 stemmer (V og SP) som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/5952-48  Arkiv: L12  

 

Sak: 71/17 

 

Saksprotokoll - 417 Færden gård - boligområde 2. gangsbehandling Gnr/bnr 137/1 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. 0605_417 Detaljregulering for Færden boligområde vedtas. 

2. De deler av reguleringsplan 170 Færdenmarka (vedtatt 31.01.1985) og 56-03 Haugsbygd 

felt A-B (vedtatt 30.08.1972), som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.11.2017: 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 3 stemmer (MDG, V og SP) som Hovedutvalgets (HMA) 

innstilling til Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/5952-46   Arkiv: L12  

 

 

417 Færden gård - boligområde 2. gangsbehandling Gnr/bnr 137/1 
 

Forslag til vedtak: 

1. 0605_417 Detaljregulering for Færden boligområde vedtas. 

2. De deler av reguleringsplan 170 Færdenmarka (vedtatt 31.01.1985) og 56-03 Haugsbygd 

felt A-B (vedtatt 30.08.1972), som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Forslag til detaljregulering tilrettelegger for bygging av inntil 15 boenheter fordelt på 

frittliggende småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse på et sentralt og attraktivt 

område på Færdentoppen i Haugsbygd. Området planforslaget omfatter er delvis regulert til 

boligformål i eksisterende plan 170 Færdenmarka. Deler av planområdet og nytt 

utbyggingsområde er regulert til LNF-område. Gjennomføring av planen vil medføre fortetting, 

da LNF-området tilnærmet grenser til boligområder i nord, øst og sør. Et lite grøntareal i nord 

er regulert i 56-03 Haugsbygd Felt A-B og vil videreføres som grøntareal.  Rådmannen anser 

utnyttelsen av området som høy og mener utformingen av boligene og plasseringene av disse 

innenfor planområdet vil være viktig for å tilrettelegge for gode bokvaliteter.  

 

Fylkesmannen kom med innsigelse etter 1. gangsbehandling av saken, for omdisponering av 

landbruksjord. Etter møte med tiltakshaver og justering av plankartet ble innsigelsen trukket. 

Det er i det reviderte forslaget tatt ut 2,7 daa landbruksjord. 

 

Omdisponering av fulldyrket mark til boligformål er generelt uønsket, men plasseringen av den 

dyrkbare jorden gjør den godt egnet som fortetting av området, og det vil være en naturlig 

utvidelse av boligområdet i Haugsbygd. Rådmannen anbefaler at planen blir vedtatt. 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Forslag til detaljregulering tilrettelegger for bygging av inntil 15 boenheter fordelt på 

frittliggende småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse på et sentralt og attraktivt 

område på Færdentoppen i Haugsbygd. Østre del av planområdet ligger i eksisterende plan nr. 

170 Færdenmarka. Her er det satt av noe areal til bolig og noe til leke-/friluftsområde. Det er 
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også regulert en vei som kobler Færdenveien med G/S nord for planområdet. Forslagsstiller 

ønsker å regulere ytterligere del av sin eiendom til boligområde for å skape et helhetlig og nytt 

boligområde. Den nye delen som skal reguleres er i sin helhet i dag i LNF-område. I 

eksisterende plan nr. 170 Færdenmarka er det allerede regulert for 7 boliger i det aktuelle 

området.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og 

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 03.04.2017, Bh. 24 NR. 17. 

 Planforslaget ble 1. gangsbehandlet av Formannskapet 2 og vedtatt sendt på høring og 

lagt ut til offentlig ettersyn 25.04.2017, Bh. 14 NR. 17. 

 

  

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse. Se også 

saksframlegg til 1. gangsbehandling. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 2,7 daa dyrka mark er tatt ut av planforslaget.  

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget, og for å 

imøtekomme høringsuttalelser.  

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 25.04.2017 – 12.06.2017. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i eget vedlegg. 

 

Innsigelser 

Fylkesmannen fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. For nærmere 

informasjon om innsigelsen, se oppsummering av og kommentarer til høringsuttalelsene. 

Innsigelsen gikk på omdisponering av 2,7 daa dyrka mark. Etter dialog og videre justeringer i 

planforslaget er innsigelsen nå trukket, og kommunestyret kan dermed vedta reguleringsplanen. 

Justeringene innebærer at mindre dyrka mark blir omdisponert, samtidig som et grønntbelte 

reguleres mot jordet.  

  

Gjeldende reguleringsplaner 

Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 170 Færdenmarka vedtatt 31.01.1985 

(se planbeskrivelse s.12). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til bolig, gangvei 

og friområde/lek. Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 56-03 Haugsbygd 



- 

Felt A-B vedtatt 30.08.1972. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til friområde. 

En mindre del av planområdet er uregulert. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Planen ivaretar kommuneplanens samfunnsdel gjennom å legge til rette for variert boligtilbud i 

lokalsamfunn utenfor Hønefoss sentrum. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til boligformål, friområde og 

LNF. LNF-området er planlagt omdisponert til bolig og grøntareal. Ellers er planen i tråd med 

overordnede planer. 

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 

Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet 2 jf. 

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører en omdisponering av dyrka areal på ca 1 dekar utover allerede godkjent 

areal på 3,4 daa i plan 170 Færdenmarka. 

 

Ved avgjørelse om det kan gis samtykke til omdisponering skal det blant annet tas hensyn til 

godkjente planer etter plan- og bygningsloven, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket 

i området, kulturlandskapet og eventuelle fordeler (samfunnsgagn) som en omdisponering vil 

kunne gi. Det skal også tas hensyn til om arealet kan tilbakeføres og på ny brukes til 

jordbruksproduksjon. Andre momenter enn det som er nevnt i jordloven § 9 kan også 

vektlegges, men dette må da vurderes opp mot jordlovens formålsbestemmelse.  

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune.  Planen er en 

privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for saksbehandlingsgebyr 

jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Området har fra før to boliger fordelt på tre tomter, samt noe LNF-område nordvest i 

planområdet. Det åpnes for å utvikle boliger i form av eneboliger, eneboliger i kjede, rekkehus 

og firemannsboliger, avhengig av tomtens størrelse. Totalt antall vil da bli maksimalt 17 
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boenheter, avhengig av boligtypen man velger. Det er positivt å beholde det bygningsestetiske 

som er rundt i området, med eneboligbebyggelse.  

 

Det legges opp til en utnyttelsesgrad på 40%. Dette er i tråd med kommunenplanen. Grad av 

utnytting i uregulerte områder er 25%, men siden dette blir regulert er 40% utnyttelse både 

akseptabelt og ønskelig.  

 

Det er lagt opp til mye grønntområder i planen, noe rådmannen ser positivt på. Lekeplassen har 

fått en solrik plassering vest i planområdet i tilknytning til en turveg i forbindelse fra 

boligområdet til skole og idrettsanlegg. 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg. Alle uttalelsene er 

kommentert av forslagsstiller og tatt hensyn til i planforslaget og planens foreslåtte 

bestemmelser. Innsigelsen fra Fylkesmannen er kommentert over. Landbrukskontoret mener 

fortsatt at det er uheldig å bygge ned dyrka mark til boligformål. Når det er sagt, mener 

landbrukskontoret det er positivt at planavgrensningen er endret slik at mindre dyrka mark går 

tapt. I tillegg ser det nå ut til at det er lagt inn en større buffersone mellom planlagt bebyggelse 

og dyrka mark.  

 

Infrastruktur 

Planområdet ligger utenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

utenfor tilknytningsplikten. 

 

Vann- og avløpsledning i området må legges om i henhold til utarbeidet VA-plan. Denne viser 

at ledningen legges i ny adkomstvei, f_SV1. Eksisterende anlegg er vurdert til å ha tilstrekkelig 

kapasitet for nye boliger. Det vil være behov for å koble seg til eksisterende vannkum i 

Færdenveien for å oppfylle kravet fra Ringerike kommune vedrørende slukkevann. 

 

Færdenveien i sørøst er kommunal vei og det er planlagt adkomst til denne. Det vurderes av 

forslagsstiller at den økte trafikkmengden på den kommunale veien ikke vil medføre noen 

konsekvenser for det planlagte krysset sin kapasitet og geometriske utforming. Parkering og 

adkomst for de eksisterende boligen forandres ikke. Trafikkanalysen som er utført konkluderer 

med at det ikke er behov for tiltak knyttet til utbygging av planområdet. Det er gang- og 

sykkelvei langs Færdenveien. 

 

Lekeplasser 

Det er satt av areal for lekeplass i planforslaget. Planen har også bestemmelser som sikrer 

opparbeidelse av dette før det gis brukstillatelse for boligene. 

 

ROS-analyse 

Planområdet ligger innenfor større felt med alunskifer. Det er ikke registrert radon i grunnen i 

planområdet, men det kan ikke utelukkes at radon kan forekomme. Avbøtende tiltak ved 

radonforekomster er vurdert av forslagsstiller til å foregå i forbindelse med 

byggesaksbehandling.  

 

Ved en eventuell ulykke på Færdenveien så vil framkommeligheten reduseres noe. Færdenveien 

har ifølge forslagsstiller adkomst fra FV 241 fra to ulike steder, så sannsynligheten for redusert 
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framkommelighet er liten. Boligområdet er planlagt med en adkomst for brannbil, med en 

lokasjon mot Færdenveien. Dette er vurdert til en viss fare i tilfelle brann i området. 

 

Konklusjonen til ROS-analysen er at risikonivået er lavt. 

 

Interessemotsetninger: 

Det er interessemotsetninger mellom eier av naboeiendom 137/62 og forslagsstiller. 

Motsetningene går ut på at eiendommen til nevnte nabo og deler av 137/1, som nabo leier av 

forslagstiller, er tatt med i planforslaget. Området vedrørende det leide arealet er en 

privatrettslig sak, som ikke vurderes nærmere i denne plansaken. 

 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av Færden boligområde som vil kunne gi tilbud av boliger i 

attraktive deler av kommunen. Planene kan forventes å gi positive ringvirkninger for Ringerike 

kommune i form av sysselsetting i forbindelse med utbygging og et mer variert boligtilbud. 

Arealet som foreslås omdisponert fra fulldyrket jord til boligformål er ca. 1 daa, men vil bidra 

til å skape et helhetlig boligområde.  

 

Da planforslaget er i strid med gjeldende kommuneplan, må planen innarbeides ved neste 

revisjon av kommuneplanens arealdel. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

 

Vedlegg 

Plankart 5.10.17.pdf 

Vedlegg 6 - Illustrasjonsplan 26.9.17.pdf 

Planbeskrivelse 5.10.17.docx 

Reguleringsbestemmelser 

Ringerike kommune - Fylkesmannen trekker innsigelsen til planforslag for Færdentoppen.PDF 

Merknader kommentert 

Vedlegg 3 - Merknader til offentlig ettersyn - samlet.pdf 

Vedlegg 4 - ROS_Analyse 26.09.17.pdf 

Vedlegg 5 - VA notat 26.9.17.pdf 

Saksprotokoll - Detaljregulering for Færden boligområde – 1. gangsbehandling 

Saksprotokoll - Detaljregulering for Færden boligområde – 1. gangsbehandling 

Vedlegg 1 - Arealtabell .csv 

Plankart plan 56-03 

Plankart plan 170 

Detaljregulering for Færden boligområde – 1. gangsbehandling 

Planbeskrivelse 

Reguleringsbestemmelser 

Plankart Færdentoppen 2.5.16 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.10.2017 
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 Tore Isaksen 

 rådmann 
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saksbehandler: Mathilde Høglund 
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Sammendrag 

Planforslaget legger til rette for frittliggende- og konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg, i 

et sentralt og attraktivt boligområde på Færdentoppen i Haugsbygd. Boligene skal være attraktive, og 

tilgjengelige, med gode og tilgjengelige uterom og lekeplasser av høy kvalitet. Det legges til rette for ca. 

10-15 nye boenheter, avhengig av etterspørsel og boligtype. Planforslaget vil sikre en god og helhetlig 

fortetting i et allerede etablert boligområde, og i kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til 

fremtidig boligområde.  

Områdene som i planforslaget er avsatt til boligformål ligger i tilknytning til eksisterende boligområder 

og kan sees på som en naturlig utvidelse av disse. Ved plassering av bebyggelsen innenfor området, skal 

det sikres at man i størst mulig grad hensyntar utsyn og solforhold for eksisterende bebyggelse. 

 

Planforlsaget omfatter også to eksisterende boliger som er relativt nyoppført og som har en naturlig 

tilhørighet til arealet. Reguleringsstatus oppdateres for disse.  

 

Det legges til rette for gode og trafikksikre løsninger for adkomst  mot Færdenveien.  

 

Boligene er godt tilknyttet omkringliggende områder via gang- og sykkelveg, både mot Klekken og mot 

offentlig tjenesteyting, handel, kollektivtilbud og friluftsområder.  
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1 Innledning 

COWI AS fremmer planforslaget på vegne av grunneier Henrik Færden Petersen.  

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for frittliggende/konsentrert småhusbebyggelse med 

tilhørende anlegg, på Færdentoppen i Haugsbygd. Planforlsaget omfatter også to eksisterende boliger 

som er relativt nyoppført og som hører naturlig til arealet. Reguleringsplanstatus oppdateres for disse.  

Planområdet ligger i et attraktivt bolig og landbruksområde. Planområdet er på ca. 18,3 daa, og er i 

kommuneplanens arealdel avsatt til boligformål, friområde, samt et begrenset areal til landbruks, 

natur- og friluftsformål. 

Planområdets beliggenhet. Ill: COWI 2016 
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2 Planprosess og medvirkning 

 

Det ble avholdt et oppstartsmøte med Ringerike kommune den 13.11.2015. I møtet orienterte 

forslagsstiller om sine tanker for utvikling av planområdet, herunder at det planlegges for konsentrert 

småhusbebyggelse i form av eneboliger/rekkehus. Kommunen orienterte om overordnede planer, 

rammer og føringer. Kommunen opplyste om hvilke tiltak det vil være hensiktsmessig å gjennomføre i 

forbindelse med utbyggingen. Videre ble plantype og planprosess avklart. Det ble ansett ikke å være 

behov for utarbeidelse av planprogram eller utvidet opplegg for økt medvirkning. Det ble fremlagt 

dokumentasjonskrav ved innlevering til 1. gangs behandling. Videre saksbehandlingsprosess ble 

avklart. Diagrammet til høyre viser planprosessen i henhold til plan- og bygningsloven. 

Oppstart av planarbeid ble varslet per brev, i lokalavis 

og på kommunens nettsider den 18.01.2016, med frist 

for innsending av merknader 20.02.2016. 

Forslagsstiller har mottatt 7 merknader per brev og e-

post. Sammendrag av, og kommentarer til, 

merknadene følger i eget vedlegg. Merknadene er 

også vedlagt i fullversjon. 

Planforlsaget ble behandlet i Planutvalget 25.4.17, og 

lagt ut på offentlig ettersyn i perioden 25.4.17-

12.6.17. Det kom inn 7 merknader til offentlig 

ettersyn, bl.a. en innsigelse fra fylkesmannen knyttet 

til jordvern. Revidert planforslag ble oversendt til 

Fylkesmannen 13.9.17, med påfølgende tilsvar 

20.9.17, hvor innsigelsen ble trukket, forutsatt at 

revidert planforslag ble videreført. 

 

Oppstartsmøte 

Ringerike kommune, Henrik Færden 
Petersen og COWI AS

Varsel om oppstart

• brev / annonse med plangrense og 
hensikt med planarbeid

• 3 ukers høringsfrist

Utarbeide planforslag 

Politisk behandling av planforslaget i 
hovedkomiteen for miljø og areal og 

formannskapet. 

• Planforslag legges ut på høring med 6 
ukers høringsfrist

Revidering av planforslaget iht. 
merknader. 

2. gangs politisk behandling av 
planforslaget i  HMA og 

formannskapet, før egengodkjenning i 
kommunestyret 
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3 Dagens situasjon 

3.1 Planområdets avgrensing 

Under vises utsnitt av planområdet, slik det ble varslet ved oppstart.  

 
Illustrasjon som viser planområdets avgrensning ved varsel om oppstart. COWI 2015. 

I forbindelse med offentlig ettersyn og innsigelse fra fylkesmannen ble planormådet redusert i revidert 

planforslag. I figuren under vises deler av planormådet som ble tatt ut i etterkant av offentlig ettersyn 

(skravert), til sammen 2,7 daa.  
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Illustrasjon som viser planområdets avgrensning i etterkant av offentlig ettersyn. Arelaet som er tatt 

ut, er skravert.  COWI 2017. 

3.2 Beskrivelse av planområdet 

3.2.1 Beliggenhet og adkomst 

Planområdet ligger sentralt i Haugsbygd og består av dyrket mark, to eksisterende boliger med 

tilhørende tomter og tilliggende araler som i hovedsak består av vegetasjon. Området ligger ca. 6,5 km 

øst for Hønefoss, sør for Færdenveien der denne gjør en sving i retning øst ved nr. 29-31. Området er 

omkranset av eneboligbebyggelse i retning nordøst. Mot sør og vest ligger dyrket mark tilhørende 

Færden gård, mot nord ligger et grøntbelte med ski/turtrasé og et bekkefar.  

Adkomst til planområdet er fra Færdenveien, en kommunal vei som knytter boligfeltene i 

Færdenmarka med Fylkesveien 241 ved Klekken.  

3.2.2 Eiendomsforhold 

Planområdet består av del av eiendommen Færden gård gnr/bnr. 137/1 med tilliggende tomter gnr/bnr. 

137/62, 63 og 64.  
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3.2.3 Eksisterende bebyggelse og bruk 

Det finnes to eksisterende eneboliger, fordelt på tre tomter, sør i planområdet. Den ene boligen er 

under oppføring, den andre er relativt nyoppført.   

Planområdet, sett i retning sørvest mot Klekken. I forgrunnen, jordet som planlegges bebygget, i 

bakgrunnen er et av de relativt nyoppførte husene  påhøydedraget sør i planområdet. COWI 2015. 

3.2.4 Landskap, natur og grønnstruktur 

Planområdet ligger i den vestvendte lia som preger landskapet i Haugsbygd. Området har en flott 

utsikt mot vest, mot Hønefoss og Norefjell. Planområdet preges av småkupert landskap, med 5 – 10 

meter høydeforskjell mellom øvre og nedre del. På høydedraget mot sør ligger de to eksisterende 

eneboligene. Boligene ligger langs Færdenveien, og det nordligste huset ligger på en liten 

kolle/høydedrag med synlig beliggenhet. Her er det i den senere tiden etablert en stor fylling nord og 

vest for huset.  

Den delen av planormådet som skal utvikles med nye boliger ligger i nordvestvendt terreng. Dette 

arealet består i dag av dyrket mark som ligger lavere i landskapet enn områdene rundt. Terrenget er 

lavest i øst og vest, mens et høydrag preger nordlig del av planområdet.  

Planområdet ligger over den marine grense på kote +171 og befinner seg innenfor et område med 

løsmasse av forvitringsmateriale. I berggrunnen finnes i hovedsak leirskifer og kalkstein, jf. 

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/.  

Det er ikke registrert skred eller flomfare i området, jf. NVEs kartdatabase.  
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3.2.5 Trafikkforhold 

Nordre del av planområdet har i dag ingen regulert adkomst for bil eller fotgjengertrafikk. De to 

eneboligene har atkomst mot Færdenveien.  

Planområdet har atkomst fra Færdenvegen og Linnerudvegen som tar av fra Fv. 241 Hadelandsvegen. 

Det eksisterer ingen trafikktellinger for Færdenvegen og Linnerudvegen, men basert på antall boliger i 

området antas det at Linnerudvegen har en ÅDT på 5-600, mens Færdenvegen har en ÅDT på 180..  

Krysset Linnerudvegen x Færdenvegen er utformet som et uregulert T-kryss. Krysset Fv. 241 x 

Linnerudvegen er derimot utformet som et oppmerket kanalisert T-kryss med eget venstresvingefelt på 

ca. 50 meter. Det er tilstrekkelig plass til to ventende kjøretøy ved vikelinja ut fra Linnerudvegen.  

3.3 Planstatus 

3.3.1 Gjeldende reguleringsplaner 

Hoveddelen av planområdet er regulert i reguleringsplan for Færdenmarka, vedtatt 31.01.85. Området 

er i denne reguleringsplanen avsatt til bolig, gangvei og friområde/lek.En mindre del av planområdet, i 

retning vest, er uregulert.  

 
Utsnitt av eksisterende reguleringsplan for Færdenmarka, hvor planområdet vises.  
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Ifølge Ringerike kommunes kartløsning finnes ingen tilstøtende reguleringsplaner eller planforslag 

p.d.d.  

3.3.2 Kommuneplan 

I gjeldende kommuneplan for Ringerike kommune 2007-2019, vedtatt 13.08.2007, er planområdet 

avsatt til boligformål (nåværende), friområde (nåværende), og Landbruks, natur,- og friluftsområder 

(LNFR).   

Utsnitt av gjeldende kommuneplan, hvor varslingsgrense for Færdentoppen er markert med rød 

heltrukken linje, og revidert plangrense etter offentlig ettersyn vist med rød stiplet linje.. COWI 2017. 

 

Det er angitt noen generelle bestemmelser i kommuneplanen som gir føringer for området:  

Plankrav: I områder avsatt til byggeområder, kan arbeid og tiltak som nevnt i plan- og 

bygningslovens§ 81, 86a), 93 a), b), c), f), g), h), i) og j), ikke finne sted før området inngår i 

reguleringsplan. 

- Utnytting av området må vurderes i hvert tilfelle ut fra strøkets karakter. 

Utbyggingsrekkefølge: I byggeområder for bolig kan utbygging ikke finne sted før følgende forhold er 

sikret i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer; tekniske anlegg, dvs. 
veg, vann- og avløpsanlegg, brannvann, strømframføring, trafikksikker atkomst for gående, syklende 

og kjørende, skolekapasitet og trafikksikker skolevei, lekeareal, Samfunnssikkerhet herunder; 

flomfare, skredfare, radon, forurensning i grunn, Natur og kultur, Grunnvann, Universell utforming.  
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Lekeareal: Ved utarbeidelse av reguleringsplaner i områder avsatt for boliger, skal det avsettes felles 

lekeplasser. I boligområder skal minimum 25m2 pr. bolig avsettes til lekeplasser, og være 

støyskjermet ihht. T-1442. Lekeplassene skal være av tre ulike typer: Sandlekeplasser 2-6 år, 

Nærlekeplasser 5-13 år og Områdelekeplasser 10 år og oppover. Lekeplassene skal skjermes mot 

biltrafikk. I plan- og byggesaksbehandling av boligområder skal konsekvenser og barns interesser i 

forhold til lekearealer vurderes. Annet felles uteoppholdsareal kommer i tillegg. 

3.3.3 Pågående planarbeid i nærområdet 

Ringerike kommune arbeider med å revidere kommuneplanen. Kommuneplanens samfunnsdel for 

Ringerike ble vedtatt i kommunestyret 30.4.15. Kommuneplanens arealdel er under revisjon, og 

forslag til revidert arealdel var på høring og offentlig ettersyn i perioden mai - september 2017. 

Formannskapet fikk mottatte høringsuttalelser til orientering i sitt møte 26.09.2017. 

3.3.4 Andre relevante planer / føringer 

Kommunal planstrategi 2012-2015 er en oversikt over kommunens planlegging og er retningsgivende 

for prioritering av planoppgaver. 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og tranpsortplanlegging. 

Et utdrag av mål med disse retningslinjene er “Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de 

fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge 

lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et 

langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen.” 

RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

Disse retningslinjene, sammen med veilederen “T1513 Barn og unge og planlegging etter plan- og 

bygningsloven”, stiller krav om at barn og unge blir i varetatt i plan- og byggesaksbehandling etter 

plan- og bygningsloven. Videre stilles det krav til fysisk utforming slik at barn og unge skal være 

sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare.  

Retningslinjer for behandling av støy i planleggingen T-1442/2012 

Formålet med denne retningslinjen er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering som 

forebygger støyproblemer. 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig resolusjon 24.juni 

2011, tar for seg hvilke forventninger regjeringen har knyttet til en rekke viktige tema i planlegging. 

Disse temaene er klima og energi, stedsutvikling, samferdsel og infrastruktur, verdiskaping og 

næringsutvikling, natur, kulturmiljø og landskap, samt helse, livskvalitet og oppvekstmiljø.   

Forurensingsloven har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere forurensning. 

3.3.5 Krav om konsekvensutredning 

Tiltaket er vurdert ihht. Plan- og bygningslovens kapittel 4 ”Generelle utredningskrav” § 4 -1 

Planprogram og § 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhørende forskrift.  
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Tiltaket faller inn under Miljøverndepartementets forskrift om konsekvensutredning, kap.II, §2, 

”Planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften." 

Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til framtidig boligområde/friområde og til landbruks, 

natur- og friluftsområde. Planforslaget er i all hovedsak i tråd med overordnede planer 

(bolig/friområder), med unntak av arelaet avsatt til LNF, men dette arealet er av svært begrenset 

størrelse.   

Tiltaket er videre vurdert i henhold til kriteriene i §4, og det er konkludert med at tiltaket ikke omfattes 

av disse.  

Det er ikke registrert viktige naturområder, truede arter eller naturtyper i planområdet eller i 

umiddelbar nærhet, og området er ikke registrert som viktig i forhold til landskap, naturmiljø, 

kulturminner eller kulturmiljø. Planforslaget inkluderer ingen viktige naturressurser, og det har få eller 

ingen konsekvenser med tanke på energi og miljø eller universell utforming. 
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4 Planforslaget 

4.1 Tidligere versjoner 

Planforslaget ble innsendt til kommuen i juni 2016, men ble først behandlet i planutvalget 25.4.17, og 

lagt ut på offentlig ettersyn i perioden 25.4.17-12.6.17.  

Forslaget som ble lagt ut utgjorde totalt ca. 21 daa og la til rette for opp til 15 boenheter. Et utsnitt av 

plankartet og illustrasjonsplanen til offentlig ettersyn vises under. De ble fremmet innsigelse til 

planforslaget fra fylkesmannen knyttet til jordvern.  

 

T.v. Utsnitt av tidligere utkast til plankart datert 20.4.16. T.h. Utsnitt av tildigere utkast til 

illustrasjonsplan, datert 20.4.16.  

Revidert planforslag, hvor planområdet ble redusert med ca 2,7 daa, ble oversendt til Fylkesmannen 

13.9.17. I tilsvar 20.9.17 ble innsigelsen ble trukket, forutsatt at revidert planforslag ble videreført. 

Planfroslaget beskrives under.  

 

 

 

 

 



 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR FÆRDENTOPPEN BOLIGOMRÅDE 

PLANBESKRIVELSE 

 
 

 

17 

4.2 Plankart 

 

 

Utsnitt av plankart datert 26.9.17. Det vises for øvrig til vedlagt plankart. COWI 2017. 

 

 

 

4.3 Arealregnskap 
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Formål Areal i daa 

Boligbebyggelse – frittliggende 

småhusbebyggelse (BF) 
5,6 

Boligbebyggelse – konsentrert 

småhusbebyggelse (BK) 
3,6 

Lekeplass (BLK) 0,2 

Veg (SV) 1,1 

Gang- og sykkelveg (SVS) 0,6 

Annen veggrunn – teknsike anlegg 0,6 

Grønnstruktur (G) 2,0 

Friområde (GF) 4,6 

Totalt 18,3 

4.4 Beskrivelse 

4.4.1 Generelt 

Planforslaget legger til rette for konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg, leke- og 

oppholdsarealer, samt interne trafikkarealer. Det skal utvikles gode boliger i tilknytning til et 

eksisterende boligområde. Forslaget bidrar til fortetting av et areal som hovedsaklig er avsatt til 

boligformål i kommuneplanens arealdel. Området ligger i tilknytning til eksisterende offentlig 

infrastruktur som skoler/barnehager, noe som bidrar til prinsipper for helhetlig areal og 

transportlegging og fortettingt i eksisterende boligområder. Hovedintensjonen er å etablere attraktive, 

og tilgjengelige boliger med gode uterom og lekeplasser.  

Etablering av både frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse vil bidra til at området vil kunne 

fremstå som godt egnet for alle, uavhengig av familiestørrelse og livsfase. 

4.4.2 Boligformål 

Områdene som er avsatt til boligformål ligger i tilknytning til eksisterende boligområder og kan sees 

på som en naturlig utvidelse av disse. Ved plassering av bebyggelsen innenfor området, skal det sikres 

at man i størst mulig grad hensyntar utsyn og solforhold for eksisterende bebyggelse i området. 

 

Det legges til rette for 10-15 nye boenheter, avhengig av boligtype, og størrelse på tomter/boenheter. 

Planforslaget legger til rette for en fleksibel løsning, som åpnner for utvikling av både eneboliger, 

eneboliger i kjede, rekkehus og firemannsboliger.  
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Det planlegges et felles lekeareal, en nærlekeplass BLK, som er gitt en solrik plassering i vestre del av 

ormådet. Plasseringen av lekeplassen er strategisk plassert, da den også er den del av en turveg 

forbindelse fra boligområdet til skole og idrettsanlegg.  

 

Innenfor byggeområdene er det lagt opp til en utnyttelsesgrad på BYA= 40% og med maks 

mønehøyde på 9 meter over gjennomsnittlig planert terreng. 

 

Felt BF1-2 – Frittliggende småhusbebyggelse:  

Planforslaget legger til rette for to områder for frittliggende småhusbebyggelse. Innenfor BF1 er det 

lagt til rette for frittliggende småhusbebyggelse. Arealet for feltet er 2,1 daa. Det er ikke vist 

tomtegrenser innenfor BF1, da det ønskes en fleksibilitet i prosjektet fram til detaljprosjekteringsfasen. 

Det åpnes imidlertid for etablering av tre til fire boliger innen dette delfeltet, avhengig av størrelse på 

tomter/boliger. I illustrasjonsplanen under vises 3 eneboliger.  

BF1 ligger i vestvendt terreng, men har noe dårligere solforhold enn feltet BK. Grunnen til dette er 

høydraget som krysser planområdet sør for BF1. Dette kompenseres ved at dette feltet kan 

tilrettelegges for etablering av større tomter. Det åpnes også for tomannsboliger i feltet.  

 

Felt BF 2 ligger på høydrdraget mot sør. Her ligger to eksisterende eneboliger og en ubebygd tomt. 

Arelaet for feltet er 3,5 daa. Disse boligene har en eksponert beliggenhet i landskapet, og da særlig 

mot sør og vest. Ny reguleringsplan vil sikre oppdatert reguleringssituasjon for disse, ved høyere 

utnyttelsesgrad og byggegrense mot vest. Eksisterende landskap søkes bevart i størst mulig grad. 

 

Felt BK - Konsentrert småhusbebyggelse: I feltet legges det til rette for konsentrert småhusbebyggelse 

(kjedete eneboliger/rekkehus). Arealet på feltet er 3,6 daa. Innenfor dette feltet legges det til rette for 

rekkehus med to etasjer, kjedete eneboliger eller firemannsboliger, inkludert nødvendig 

parkeringsareal, men det åpnes også for muligheten til å etablere eneboliger innenfor dette området. 

Ved etablering av eneboliger innenfor BK skal bestemmelsene til BFS1 legges til grunn. 

 

I illustrasjonsplanen under viser det hvordan det kan legges til rette for ni boenheter (rekkehus /kjedete 

eneboliger) innenfor felt BK.. Byggene planlegges lagt parallelt med høyspentlinja og G/S veien i øst 

Hver enkelt bolig har privat avkjøring fra ny adkomstveg, f_SV1.   
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Utsnitt av illustrasjonsplan datert 26.9.17, viser etablering av totalt 13 boenheter, som er tilnærmet 

full utnyttelse innen feltene.. Lysebrunt viser konsentrert småhusbebyggelse, (kjedete 

eneboliger/rekkehus), brunt viser frittliggende eneboligbebyggelse, og grått viser eksisterende 

bebyggelse innen planområdet. Lysegrønt viser hageareal, mørkegrønt viser friormåder, 

vegetasjonskjerm og annen grønnstruktur. Bebyggelsen vist i illustrasjonen er ikke juridisk bindende, 

og endringer kan komme.COWI 2017.  

 

I bestemmelsene er det for hele planområdet satt krav om en maks mønehøyde på 9 meter over 

gjennomsnittlig planert terreng. Dette ivaretar utsiktforholdene for bakenforliggende bebyggelse. 

Planområdet ligger noe lavere i terrenget enn eksisterende bebyggelse i området, og en utbygging av 

boliger over to etasjer vil dermed i liten grad påvirke utsikt eller solforholdfor annen bebyggelse i 

området.  

4.4.3 Lek og uteoppholdsarealer 

Planforslaget sikrer tilstrekkelige og velegnede leke- og oppholdsarealer sommers- og vinterstid for 

barn i ulike aldersgrupper.  

Felt BLK - Nærlekeplass: Det legges til rette for en nærlekeplass i området. Lekearealet er plassert 
vest i planområdet, med en hensiktsmessig plassering ifht. sol/skygge forhold, støy, og enkel adkomst 

for alle. Lekearealet plasseres solrikt og lunt, ifht. terreng og omkringliggende bebyggelse. Samtlige 
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boenheter vil ha kort avstand til lekeplassen.  Nærlekeplassen skal utformes i tråd med kommunens 

krav til lekeplasser, sjekkliste 4226, og er på 0,2 daa. 
 
Andre lekeplasser el.l i nærheten:  

Det finnes pr. i dag en tilrettelagt lekeplass i Paasche Aasens vei, ca 160 m i luftlinje fra planormådet. 

Her finnes lekeaparater, sandkasse, og balløkke. Beboere i på Færdentoppen må krysse Færdeneveien, 

for å komme til denne lekeplassen, som kan klassifiseres som en områdelekeplass.  

Felt GF1, friområder: I nærområdet er det tilgang til friluftsområder, turveier og små skogsområder. 

Særlig det regulerte friområdet, felt GF1 nord iplanområdet, fungerer som et godt tilrettelagt frilufts- 

og lekeareal. Planforslaget åpner for at det kan etableres en turvei fra gangvegen nord for GF1 og 

bekken, via lekeplassen BLK til boligområdet.  

Innenfor GF1 kjøres det opp en skiløype om vinteren. Utbygging av planområdet påvirker ikke 

eksisterende skiløypetrase. Beboere i planområdet har dermed direkte tilgang til gode ski- og 

turløyper. Planforlsaget er ikke i konflikt med eksisterende skiløype og regulert situasjon er i hovedsak 

i tråd med eksisterende reguleringsplan for området nord for høyspentlinja.  

4.4.4 Støy 

I forbindelse med utarbeidelse av planforsalget har det blitt utført sjablongmessige beregninger av støy 

mot planområdet, basert på trafikk langs Færdenveien. Støyberegningene viser at gul støysone 

forventes å bre seg inntil 7-10 meter ut fra Færdenveien. Bygninger med støyfølsom bruksformål 

(inkludert uteplasser) bør etableres med større avstand enn 10 meter fra vegen.  

I planforslaget er byggegrensen for det nye byggefeltet satt til minimum 20 m fra senterlinje veg. For 

eksisterende bebyggelse er byggegresen satt minimum 10 meter fra senterlinje veg,noe som indikerer 

at støyforholdene for nye og eksisterende boliger innen planområdet skal være tilfredsstilt.  

4.4.5 Renovasjon 

Innen planområdet plasseres søppeldunker ved innkjøring fra adkomstveien til hver boligenhet. 

Detaljerte løsninger for renovasjon skal sikres i utomhusplan.  

4.4.6 Barn og unges interesser.  

Barn og unges interesser er ivaretatt ved at det tilrettelegges for nærlekeplass og grønne, tilgjengelige 

friområder/utomhusareler. Dette gir et godt tilbud til bl.a. barnefamilier som vil bosette seg i området, 

og vil være en berikelse for nabolaget.  

I planforslaget legges det til rette for å knytte planormådet på en trafikksikker måte til tilliggende G/S-

vegnett. For å komme til G/S-veg behøver ikke beboerne i planområdet å krysse trafikert vei. 

En utbygging av planområdet til boligformål vil tilrettelegge for boligbebyggelse i et område som har 

nærhet til fritidstilbud, skoler, barnehager og friområder.    
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4.4.7 Samferdselsanlegg / trafikk / trafikksikkerhet 

Planområdet grenser til Færdenveien i sørøst, og planlagt atkomst er lagt til denne vegen. Dette anses 

som den mest trafikksikre plasseringen av atkomsten, med gode stigningsforhold og med god oversikt 

over trafikk fra begge sider.  

Atkomstvegen (f_SV1) er en felles atkomstveg for samtlige boliger innenfor BF1 og BK. Vegen er 

dimensjonert med en bredde på 5 meter. I enden av atkomstvegen, f_SV1, er det regulert inn en 

vendehammer. Denne er tilpasset slik at lastebiler skal kunne snu i området. Dette sikrer blant annet at 

renovasjonsbiler har snumulighet ved henting av avfall. 

 

Foreløpig prosjektert løsning, lagt til grunn for adkomstløsning i planforslaget. Løsningen vises i 

eksisteremde terreng. COWI 2017. 

Trafikkmengde: 

Det er utført trafikkberegninger for planområdet, basert på et krav i merknaden fra Statens vegvesen. 

For å beregne trafikken som genereres fra planområdet er det tatt utgangspunkt i at planen vil medføre 

bygging av 15 nye boliger. Basert på antall boliger innenfor planområdet og gjennomsnittlig antall 

bosatte per bolig, gir det en forventet ÅDT på 60. En ÅDT på Færdenvegen etter utbygging av 

planområdet vil da være omtrent 240. 

Basert på eksisterende utforming og trafikkmengder i krysset Linnerudvegen x Fv 241,vurderes det at 

tilleggstrafikken som følge av utbyggingen ikke vil medføre noen konsekvenser mht. 

kapasitet/avvikling eller for kryssets geometriske utforming.  

Parkering:  

Innen planområdet skal det opparbeides parkeringsplasser i henhold til Ringerike kommunes 

gjeldende parkeringsforskrift.  
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Kollektivtrafikk: Langs Linnerudveien er det 2 busstopp, Færdenmarka og Furuseth, ca 400 m fra 

planområdet. Her går det buss til/fra Hønefoss. På hverdager er det 12 avganger i døgnet fra dette 

stoppet og kollektivtilbudet herfa anses som ivaretatt. Busstoppet ved Færdenmarka er tilknyttet 

planområdet med G/S vei langs Færdenveien.  

I tillegg eksisterer det et busstopp ved Loveien, omtrent 650 meter fra planområdet.  

Trafikksikkerhet: Planormådet er svært godt tilknyttet offentlige tjenester, skole, kollektivtransport og 

turområder via G/S vei og turveger.  

Det er langsgående gang-/sykkelvei i Færdenveien ned til krysset med Linnerudveien. Færdenveien 

har også fartsdumper. 

 
Færdenveien sett mot nord. Langsgående fortau. Veibredde ca. 4,5-5 meter. 

 
G/S-vei forbi planområdet og i retning skole og holdeplass Loveien. 

Fra planområdet er det i underkant av 1 km til Vang skole (1.-7. kl.) og Haugsbygd ungdomsskole, 

samt ytterligere noen hundre meter til idrettsanlegg. Mesteparten av strekningen skjer på G/S-vei eller 

lite trafikkert vei (med unntak av kryssing over Harehaugveien i plan for å komme til/fra 

kunstgressbanen). 

Begge de nærmeste bussholdeplassene er tilgjengelig via fortau, G/S-vei eller lite trafikkerte veier. 



 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR FÆRDENTOPPEN BOLIGOMRÅDE 

PLANBESKRIVELSE 

 
 

 

24 

Det er ikke registrert trafikkulykker som kan sies å ha tilknytning til planområdet de siste ti årene, og 

det er lite som tilsier at den meget begrensete trafikkøkningen vil medfører nødvendige 

trafikksikkerhetstiltak. 

4.4.8 Grønnstruktur 

Planforslaget sikrer at eksisterende grønnstruktur innenfor planormådet ivaretas. Området nord for felt 

BK reguleres til friområde for å sikre ivaretakelse av eksisterende skiløypetrase og turområde. 

Områdene som er regulert til grunnstruktur, G1-2, er områder som ikke er egnet som 

utbyggingsområder og som heller ikke er viktige friluftsområder, men som skal fungere som 

vegetasjonskjerm og annet grøntareal. Områdene kan beplantes.  

4.4.9 Kulturminner 

Buskerud fylkeskommunen krevde arkeologisk registrering av planområdet i sin uttalelse til varsel om 

oppstart. Registrering ble gjennomførttidlig i ila. feltsesongen 2017.  

4.4.10 Under maskinell søkesjakting i dyrka mark ble det avdekket et 

botsenings-/aktivitetsområde bestående av 2 kokegroper og et 

dyrkningslag. BFK fant etter en samlet vurdering at 
reguleringsplanen kan godkjennes uten vilkår for ytterligere 

arkeologisk undersøkelse av kokegroper og dyrkningslag, id 

229519, før tiltak iht. planen realiseres. Tilstrekkelig dok. er 

allerede gjennomført ifm reg. av BFK. BFK ba om at kulturminnet 
med id 229519 merkes i plankartet som Bestemmelsesområde og 

at følgende tekst skal tas inn i planens fellesbestemmelser: "Det 

berørte kulturminner, id 229519, som er markert som 

bestemmelsesområde #1, i plankartet, kan fjernes uten ytterligere 

undersøkelse.". Plankart og bestemmelser er revidert i tråd med 
innspillet fra Buskerud Fylkeskommune. Vann og avløp 

Innenfor planområdet eksisterer det i dag en vann- og avløpsleding. Ved utbygging av planområdet i 

henhold til planforslaget, må denne ledningen legges om. Det er utarbeidet en overordnet VA-plan for 

området. Denne viser at det er mulig å legge VA-ledningene i ny adkomstveg, f_SV1. Videre er det  

tilstrekkelig kapasitet for nye boliger til å koble seg til eksisterende anlegg. Et forslag til omlegging av 

VA-anlegget er vist i skissen under. Også eksisterende VA-anlegg vises i tegningen. 

Det er også viktig at området har tilstrekkelig kapasitet til slukkevann. For å tilfredsstille kommunens 

krav til slukkevann vil det  være behov for å koble seg til eksisterende vannkum i Færdenveien. 
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Eksisterende og nytt VA-anlegg tilpasset planforslaget. COWI 2017.  

4.4.11 Høyspent 

Nord i planområdet krysser en 22 kV høyspentlinje. Linjen ligger 10 meter over terreng og har en 

faseavstand på 2 meter.  

Med bakgrunn i Fylkesmannens innspill til varsel om oppstart er det utført magnetfeltberegninger for 

høyspentledningen. Anbefalingene fra Statens Strålevern tilsier at det ikke skal legges til rette for 

boliger eller lekearealer i områder hvor magnetfletet overstiger 0,4 μT. Disse beregningene er utført 

for høyspentlednigen som går gjennom planområdet.  

Beregningene av magnetfeltet fra linjen viser at anbefalt avstand fra høyspentledningen for et bygg 

med inntil 3 etasjer vil være 5,5 meter fra senter av mast. Dette tilsvarer en avstand på 3,5 meter fra 

ytterste faseline. I en høyde på 1 meter viser beregningene at magnetfeltet på bakkenivå vil være 

lavere enn utredningsnivået på 0,4 µT uansett avstand til linjen. I planforslaget er det imidlertid 

regulert inn en byggeforbudssone (H370) på 8 meter fra senter mast. Dette for å ivareta forskrift for 

elektriske forsyningsanlegg, og ivaretar også innspill fra Ringeriks- Kraft ved varsel om oppstart.  

Planforslaget har ivaretatt hensyn til både byggeforbudssone for elektriske forsyningsanlegg og 

anbefalinger fra Statens Strålevern angående magnetfelt. 
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4.4.12 Universell utforming 

Krav til universell utforming er sikret i fellesbestemmelsene. En utbygging vil medføre at nye tiltak 

utformes i tråd med krav til universell utforming og vil gi en forbedret situasjon for bl.a. orienterings- 

og bevegelseshemmede.  

4.4.13 Naturmangfold og biologisk mangfold 

Forholdet til kap. II i naturmangfoldsloven 

Naturmangfoldloven inneholder fem sentrale prinsipper som skal legges til grunn ved 

myndighetsutøving etter bl.a. Plan- og Bygningsloven. Prinsippene er beskrevet og vurdert nedenfor. 

 

§ 8 (kunnskapsgrunnlaget)  

Kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig for å kunne beskrive relevante sider ved naturmangfoldet 

på stedet, deriblant identifisere viktige forekomster av arter, naturtyper og økologisk tilstand. Det skal 

også være tilstrekkelig for å kunne belyse effekter av tiltaket på naturmangfoldet sett i lys av den 

samlede påvirkning som naturmangfoldet vil bli utsatt for. 

 

Vurdering: Planområdet består av to eksisterende boligtomter, og et jordbruksareal, som danner 

utkanten av gården Færden, på ca. 21 daa. Området ligger sentralt i kulturlandskapet i Haugsbygd, 

men er ikke vist som del av et helhetlig naturområde eller kulturlandskap (miljødirektoratets 

naturdatabase). Miljøverndirektoratets naturdatabase viser at det ikke ligger vernede naturverdier i 

eller inntil området. Ut i fra dette mener vi at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig. 
 

 
Utsnitt av kart fra Miljødirektoratets naturdatabase. I området finnes ingen utvalgte naturtyper, 

verneområder, helhetlige kulturlandskap, kartlagte friluftsområder eller inngrepsfrie naturområder. 
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§ 9 (føre-var prinsippet)  
Dette prinsippet henger nært sammen med kunnskapsgrunnlaget. Er kunnskapsgrunnlaget svakt, skal 

føre-var prinsippet tillegges større vekt. 
 

Vurdering: Det er innen planområdet ikke registrert viktige naturtyper, rødlistearter eller viktig 

biologisk mangfold. Tiltaket har ikke påvirkning på uberørt natur. Ut i fra dette mener vi at det ikke er 

nødvendig å innhente mer kunnskap om naturmangfold i området. Føre-var prinsippet er ivaretatt. 
 

§ 10 (økosystem-tilnærming og samlet belastning)  
Her vurderes hvordan naturmangfoldet påvirkes av tiltaket sett i lys av eksisterende og framtidige 

påvirkninger. 
 

Vurdering: Tiltaket har innvirkning på eksisterende område ved at dyrket mark bebygges med boliger 

og tilhørende anlegg. I boligområdet vil det tilrettelegges for rause uteområder/grønnstruktur. 

randsoner vil bli bevart grønne. Den samlede belastningen på kulturlandskapet anes dermed å være 

begrenset. Planforslaget ansees ikke å ha konsekvenser for viktige naturtyper eller arter i 

nærområdet. 

 
§ 11 (kostnadene skal bæres av tiltakshaver) 
Det er tiltakshaveren som skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skadene på 

naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  
 

Vurdering: Ikke relevant.  
 

§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt 

i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet 

vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske 

forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. 

 
Vurdering: ikke relevant jf. vurderinger ovenfor.  

 

Det vises for øvrig til ROS-analysen kap. 7.2.3. 

4.4.14 Landbruk og skogbruk 

Planforslaget medfører at eksisterende fulldyrket mark på 4,4 daa bebygges med boliger. Den dyrkede 

marka består av et mindre, delvis inneklemt areal, i utkanten de dyrkede arealene på Færden gård.  

Planforslaget berører ikke store sammenhengende arealer med dyrket mark. Området er allerede preget 

av boligbebyggelse mot nordøst, og egner seg således godt for fortetting. Planforslaget berører ikke 

skogbruksarealer. 
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5 ROS analyse 

Det er utført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), jf. vedlegg 4,  for planforslaget som viser hvilke 

konsekvenser planforslaget kan medføre, og hvilke farer som ligger i planområdet fra før.  

 

I ROS-analysen kommer det frem at det er tre forhold som ligger i gul risikosone. 

 

Naturgitte forhold 

5. Radon: Planområdet ligger innenfor større felt med alunskifer som dekker store deler av Haugsbygd 

jf. nettkart fra NGU. Det er ikke registrert radon i grunnen her, men dette utelukker ikke at radon kan 

forekomme. 

 

Avbøtende tiltak: I henhold til plan- og bygningslovens § 29-5, skal ethvert bygg oppføres slik at det 

oppfyller krav til helse- og miljø. Dette innebærer at en må forholde seg til teknisk forskrifts 

bestemmelser angående radon ved oppføring av nybygg. (§ 8-33 Forurensninger, punkt 4. Radon): "… 

Bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker som oppholder seg i et byggverk ikke eksponeres 

for radonkonsentrasjoner i inneluften som kan gi forhøyet risiko for helseskader …". Avklaring med 

hensyn til behov for avbøtende tiltak gjøres i forbindelse med byggesaksbehandling. 

 

Infrastruktur 
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en 

risiko for området?  
8. Hendelser på veg: En ulykke på Færdenveien kan redusere framkommeligheten til/fra området.  

Færdenveien har imidlertid adkomst fra Fylkesvei 241 fra to ulike steder, så  sannsylighetenen er liten. 

 

Påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? 

18. El. linjer: Planforslaget ivaretar hensyn til magnetisk felt fra høyspentlinje. Beregninger viser at 

bygg på tre etasjer ikke bør plasseres nærmere enn 5,5m fra høyspentlinjen. I planforslaget er forskrift 

for elektrisk forsyningsanlegg ivaretatt, slik at bebyggelsen plasseres med en minsteavstand på 8m fra 

senter av mast. Det vil ikke være magnetisk felt fra høyspentlinjen over 0,4 µT på bakkenivå, like 

under høyspenlinjen. Området påvirkes dermed ikke av magnetfelt fra høyspenlinjen slik planforslaget 

er fremstilt.  

Har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? 

26. Adkomst for brannbil: Boligområdet planlegges med en adkomst, denne legges mot Færdenveien. 

Dette kan medføre en viss fare i tilfelle brann i området.   

 

Ulovlig virksomhet 

Hønefoss kan være et terrormål, men planforslaget vil ikke medvirke til å øke denne faren. 
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6 Merknader til oppstartsvarsel og offentlig ettersyn 

Varsel om oppstart for planarbeidet ble sendt ut 18.01.2016. Berørte parter ble varslet gjennom brev 

og lokale aviser. Planforlsaget ble lagt ut på offentlig ettersyn i perioden 25.4.17-12.6.17. Det vises for 

øvrig til vedlegg 2: Oppsummering av merknader ved offentlig ettersyn, og vedlegg 3: Merknader ved 

offentlig ettersyn. 
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7 Oppsummering 

Planforslaget er justert etter offentlig ettersyn, og redusert i areal med hensyn til jordvern, etter 

innsigelse fra Fylkesmannen i Buskerud. Det reviderte planforslaget legger til rette for frittliggende og 

konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg, leke- og oppholdsarealer, i et sentralt og 

attraktivt boligområde. Boligene skal være attraktive, tilgjengelige, med gode og tilgjengelige uterom 

og lekeplasser av høy kvalitet. Det legges til rette for ca 10-15 nye boenheter, avhengig av boligtype. 

Planforslaget vil sikre en god fortetting i et allerede etablert boligområde som for en stor del er avsatt 

til framtidig boligområde i kommuneplanens arealdel og regulert til boligformål allerede i 1985.  

Områdene som er avsatt til boligformål ligger i tilknytning til eksisterende boligområder og kan sees 

på som en naturlig utvidelse av disse. Ved plassering av bebyggelsen innenfor området, skal det sikres 

at man i størst mulig grad hensyntar utsyn og solforhold for eksisterende bebyggelse. 

 

Planforslaget åpner for å bebygge området med både eneboliger, eneboliger i kjede eller rekkehus.  

Dette gir en fleksibilitet i forhold til videre utvikling av boligområdet og tilpasning av løsninger etter 

ønske og behov. Området kan bebygges både med færre romslige eneboliger, eller bebygges noe 

tettere med eneboliger i kjede. Sistnevnte vil gi flere boenheter, noe som er i tråd med prinsipper for 

samordnet areal og transportplanlegging.  

  

Det legges til rette for rause friområder og nærlekeplass innen planområdet. Disse områdene skal ligge 

i deler av planormådet som har gode solforhold, og godt lokalklima.   

Området ligger relativt lavt i forhold til tilliggende områder, og vil i begrenset grad påvirke sol- og 

utsiktsforhold for tilliggende naboer. Planforslaget sikrer et prosjekt som i liten grad dominerer 

nabolaget og som er godt tilpasset det lokale landskapet. 

Det legges til rette for gode og robuste løsninger for adkomst med kryss mot Færdenveien. 

Atkomstveg f_SV1 er en fellesveg for samtlige boliger innenfor BF1, BF2 og BK.  

Boligene er godt tilknyttet omkringliggende områder via GS-veg og turveger, både til offentlige 

tjenester, til kollektivtransport og til nærliggende grøntarealer og lekeområder.   
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8 Vedlegg 

 

Vedlegg 1: Varsel om oppstart (kopi av varselbrev, varselkart og annonse i samle-pdf) 

Vedlegg 2: Oppsummering og kommentarer til merknader ved offentlig ettersyn 

Vedlegg 3: Merknader ved offentlig ettersyn (samle-pdf for alle merknader) 

Vedlegg 4: ROS-analyse 

Vedlegg 5:  VA-notat 

Vedlegg 6:  Illustrasjonsplan 
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- V eg S V
- Annen veggru nn – tekniske anlegg SVT
- Gang - og sykkelveg S GS

3. Grønnstruktur
- Friområde GF
- Grønnstruktur G

4 . Hensynssone r
- Faresone høyspent H370

5. Bestemmelsesområde



1. Kulturminner: #1

§ 1. Fellesbestemmelser

Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.

§ 1.1 Søknad om tillatelse til tiltak, utomhusplan
Sammen med søknad om tillatelse til tiltak skal det sendes inn utomhusplan . Utomhusplanen
skal dokumentere at krav til minste uteo ppholdsareal (MUA), lekeareal , boder,
garasjer/carport og parkering er oppfylt i samsvar med kommunal vedtekt.

§ 1.2 Utforming av bygninger og anlegg
Bebyggelse og anlegg skal utformes slik at de får en god estetisk utforming av høy kvalitet
tilpasset omgivelsene og baser t på bruk av varige materialer. Bygninger/anlegg skal estetisk
tilpasses hverandre og ha en felles arkitektonisk utforming.

§ 1.3 Universell utforming
Bygninger og utomhusområder som skal være tilgjengelig for allmennheten skal som
hovedregel sikres tilgjengelighet for alle brukergrupper, - jf. krav i Lov om forbud mot
diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (Diskriminerings - og tilgjengelighetsloven),
teknisk forskrift og gj eldende veiledere (se regjeringens rundskriv Q - 29/2010 om universell
utforming). Avvik må begrunnes i forbindelse med byggesøknad.

§ 1.4 Støyskjerming
Før det gis tillatelse til tiltak i området skal det dokumenteres gjennom støyfaglig utredning at
støyg rensene i Miljøverndepartementets retningslinjer for støy blir tilfredsstilt.

Området skal disponeres og tiltak skal gjennomføres slik at alle boenheter har utomhusarealer
som tilfredsstiller kravene i T - 1442/2012 og innendørs forhold som tilfredsstiller kravene i
teknisk forskrift / NS8175 klasse C.

Alle rom med støyfølsom bruk skal ha vindu som kan åpnes i fasade med støybelastning
Lden=55 dB eller lavere.

Ved etablering av støyskjermer og andre tiltak mot støy skal det legges spesielt vekt på
estetisk kvalitet.

Støy fra bygge - og anleggsvirksomhet skal holde seg innenfor grensene i Miljøvern -
departementets retningslinjer for støy.

§ 1.5 Gjerde og hekk
Det kan plasseres gjerder, hekker, steiner e.l. i eiendomsgrensene. Materialvalg og fargebruk
på gjerde skal være avstemt mot omgivelsene, og maksimal tillatt høyde er 1,1 m.



§ 1.6 Avkjørsler
Plasseringen av avkjørslene skal vises i utomhusplanen. Avkjø rslene skal oppfylle krav gitt av
vegmyndigheten.

§ 1.7 Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer
automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene
varsles som omtalt i lov om kulturminner § 8 2.ledd.

§ 1.8 Teknisk anlegg
Det er tillatt med tiltak tilknyttet vann - og avløpsledninger og strømforsyning. Det er tillatt å
oppfør e mindre bygninger for EL og VA - anlegg. Det gjelder transformatorkiosker for
leveranse av strøm til boligområdene, samt bygninger og anlegg tilhørende vann - og
avløpsanlegg.

Tekniske anlegg tillates utover byggegrenser men innenfor maksimalhøyder.

Ny bebyggelse skal tilknyttes offentlig vann - og avløpsledning.

§1.9 Parkering
Innen planområdet skal det opparbeides parkeringsplasser i henhold til Ringerike kommunes
gjeldende parkeringsforskrift.

§ 2. Bebyggelse og anlegg

§ 2.1 Boenheter

Det kan maksimalt bygges 15 nye boenheter innenfor plangrensen.

§ 2.2 Bebyggelse og anlegg – frittli ggende småhusbebyggelse, BF 1 - 2

1. Arealbruk (PBL § 12 - 7, pkt. 1)
I disse områdene er det ti llatt å oppføre ene - og tomannsboliger , med inntil
to målbare plan og tilhørende anlegg.

2. Grad av utnytting (PBL § 12 - 7, pkt. 1)
Prosent bebygd areal skal ikke overstige % - BYA = 4 0 % inklusiv overflateparkering .

3. Byggehøyder (PBL § 12 - 7, pkt. 1)
Ny bebyggelse kan ha maks mønehøyde på inntil 9 meter, i forhold til ferdig planert
terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

4. Plassering av bygg
Frittstående garasje, uthus o.l. mindre bygninger (jfr. PBL § 29 - 4) kan oppføres inntil
1 m fra eiendomsgrense, eventuelt bygges sammen med tilsvarende bygning på
naboeiendom.



§ 2. 3 Bebyggelse og anlegg – konsentrert småhusbebyggelse , BK

1. Arealbruk (PBL § 12 - 7, pkt. 1 )
I disse områdene er det ti llatt å oppføre tre - og firemannsboliger og kjede - /rekke -
hus, med inntil 2 målbare plan, med tilhørende anlegg. Det tillates også oppføring av
enebolig innenfor B K . Ved oppføring av enebolig skal bestemmelsene for BF 1 legges
til grunn.

2. Grad av utnytting (PBL § 12 - 7, pkt. 1 )
Prosent bebygd areal skal ikke overstige % - BYA = 4 0 % inklusiv overflateparkering .

3. Byggehøyder (PBL § 12 - 7, pkt. 1 )
Ny bebyggelse kan ha maks mønehøyde på inntil 9 meter , i forhold til ferdig planert
terrengs gje nnomsnittsnivå rundt bygningen.

4. Plassering av bygg
Frittstående garasje, uthus o.l. mindre bygninger (jfr. PBL § 29 - 4) kan oppføres inntil
1 m fra eiendomsgrense, eventuelt bygges sammen med tilsvarende bygning på
naboeiendom.

§ 2.4 Lekeplass, BLK

BLK skal være felles nærlekeplass for BF 1, BF 2 og BK . Lekeplassen skal o pparbeides i iht.
kommunens mal 4226. Innenfor områd et t illates det opparbeidet tursti.

§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Ved opparbeidelse av trafikkområdene kan det foretas noe mindre endring av grensene
mellom de ulike trafikkformålene.

Ved opparbeidelse av vegene kan kommunen tillate mindre justeringer i vegføringen for å
sikre minimale terrenginngrep .

§ 3.1 Veg

1 . Felt SV
f_SV1 er felles veg for samtlige boenheter innenfor feltene BF 1 og BK .
o_ S V 2 er eksisterende offentlig veg.

§ 3.3 Annen veggrunn – tekniske anlegg

Arealene er skråningsareal og grøfteareal , og skal opparbeides og tilplantes der det ikke
kommer i konflikt med nødvendige frisiktsoner eller vanskeliggjør nødvendig vedlikehold.

§ 4 Grønnstruktur



§ 4.1 Friområde , GF 1 - 2
Innenfor områd et tillates det opparbeidet turstier .

§ 4.2 Grønnstruktur , G1 - 2
I nnen o mrådet skal det tilrettelegges for stedegen vegetasjon.

§ 5 Hensynssoner

§ 5.1 Faresone r

1. Høyspenningsanlegg (H370)
I området tillates det ikke oppført bebyggelse. Det er ikke tillatt med høy beplantning i
området (maks 4 meter). Eksisterende høyspentledning gjennom området kan
vedlikeholdes og ombygges.

§ 6 Bestemmelsesområde r

1. Kulturminner:
Det berørte kulturminne , id 229519, som er markert som bestemmelsesområde #1, i
plankartet, kan fjernes uten ytterligere undersøkelse.

§ 7 Rekkefølgebestemmelser

§ 7 .1 Krav til veger, vann - og avløpsledninger

Før det kan gis tillatelse til tiltak for trafikkområder, vann - og avløpsledninger skal tekniske
planer for disse godkjennes av kommunen. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal
trafikkområder istandsettes og terrenginngrep tilsås/tilplantes.

§ 7 .2 Kr av før brukstillatelse

f_ SV1 skal være opp arbeidet før det gis i gan g settingstillatelse på boliger innenfor
planområdet .

Omlegging av vann - og avløpsledning skal gjennomføres før det gis igangsettingstil l atelse på
boliger innenfor planområdet

Lekeplass, BLK, skal være ferdigstilt før brukstillatelse gis for de respektive boligområdene.

§ 7.4 Krav om utbyggingsavtale

Dersom det gjøres endringer på kommunens eksisterende ledningsnett eller dersom
kommunen skal overta nye tekniske anlegg, må utbyggingsavtale mellom kommunen og
utbygger foreligge før det gis igangsettingstillatelse for disse anleggene .
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Ringerike kommune - Fylkesmannen trekker innsigelsen til planforslag for 
Færdentoppen 
 
Vi viser til brev av 8. september 2017 med anmodning om Fylkesmannen kan trekke 
innsigelsen til planforslaget for Færdentoppen etter endringer i planen. 
 
Vi har i brev av 12. juni 2017 fremmet innsigelse til planforslaget for manglende ivaretakelse 
av nasjonale jordverninteresser. Vi fremmet innsigelse til den delen av planen som omfattet 
omdisponering av dyrka mark som ikke var i tråd med gjeldende kommuneplan. 
 
Det går frem av oversendelsen at boligområdet er foreslått redusert i størrelse slik at et 
område på ca 1,3 daa av dagens jordet blir sikret for videre matproduksjon. Videre er det 
foreslått grønnstruktur i overgangen mellom det foreslåtte boligfeltet og den dyrka marka. 
Boligfeltet vil nå få en avslutning der hvor dagens jorde har en innsnevring. 
 
Den skisserte løsningen resulterer i at det fortsatt er ca 1 daa av den dyrka marka som vil bli 
omdisponert til boligformål som ikke er i tråd med kommuneplanen. Etter en samlet 
vurdering finner likevel Fylkesmannen grunn til å trekke innsigelsen til planforslaget forutsatt 
at ovennevnte løsning blir innarbeidet i den endelige planen. 
 
Fylkesmannen vil fortsatt anbefale at den delen av planen som ikke er i tråd med gjeldende 
kommuneplan blir sikret for videre matproduksjon, jf. nasjonale jordvernføringer. Vi legger 
også vekt på at det ikke er foreslått endring i arealdisponeringen i forslag til ny arealdel som 
lå ute til høring i sommer. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Eli Kristin Nordsiden 
avdelingsdirektør 
 
 

  Brede Kihle 
   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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VURDERING AV UTTALELSER VED
HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANFORSLAG

PlanID: 0605_ 417

Detaljregulering for Færdentoppen boligområde

Liste over uttalelser

Nr Navn Dato
1 Fylkesmannen i Buskerud 12.6.17

20.9.17
2 Buskerud fylkeskommune 10.5 .17
3 Statens vegvesen, region sør 29.5.17
4 Ringerike kommune 12.5.17 &

12.6.17
5 Ringerikskraft 12.6
6 Høyt og lavt 26.6.17
7 Else Modalen 9.6.17

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers
kommentarer

Rådmannens
kommentar

1 . Fylkesmannen i Buskerud
(FMB) Brev datert 12.6.17

Fylkesmannen har innsigelse til forslag
om omdisponering av dyrka mark for det
området som i gjeldende kommuneplan
er avsatt til LNF - område. Dette omfatter
ca. 2.8 daa med fulldyrka mark. Ber
kommunen om å ta dette arealet ut av
planen, eventuelt at arealformålet endres
til område for jordbruk i
detaljreguleringen. FMB imøteser
nærmere kontakt med Ringerike
kommune om det videre arbeidet med
detaljreguleringen for Færdentoppen.

Når det gjelder øvrige forhold har FMB
ingen s pesielle merknader. Bemerker at
det vil bli behov for å flytte lekeplassen
for å imøtekomme innsigelsen og at det
er viktig at den får en sentral plassering.

Brev datert 20.9.1 7

Viser til brev av 8. september 2017 med
anmodning om Fylkesmannen kan trekke
innsigelsen til planforslaget etter
endringer i planen. Den skisserte
løsningen resulterer i at det fortsatt er

Revidert og justert
planforslag ble utarbeidet i
samråd med komm unen og
oversendt Fylkesmannen den
13.9.17, Innsigelsen ble
trukket i brev av 20.9.17,
forutsatt av at det revidert
løsning ble innarbeidet i
planen. Dette tas til følge.

Etter møte med
forslagsstiller har
planområdet blitt
endret. 1,3 daa
dyrka mark er tatt
ut av planområdet
og det er anlagt
grønnstruktur mot
jordet. Dette har
resultert i at
Fylkesmannen har
trukket sin
innsigelse.
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ca . 1 daa av den dyrka marka som vil bli
omdisponert til boligformål som ikke er i
tråd med kommuneplanen. Etter en
samlet vurdering finner like vel
Fylkesmannen grunn til å trekke
innsigelsen til planforslaget forutsatt at
ovennevnte løsning blir innarbeidet i den
endelige planen.

Fylkesmannen vil fortsatt anbefale at den
delen av planen so m ikke er i tråd med
gjeldende kommuneplan blir sikret for
videre matproduksjon, jf. nasjona le
jordvernføringer. FMB legger også vekt
på at det ikke er foreslått endring i
arealdisponeringen i forslag til ny
arealdel som lå ute til høring i sommer.

2 . Buskerud Fylkeskommune (BFK)

Under maskinell søkesjakting i dyrka
mark ble det avdekket et botsenings -
/aktivitetsområde bestående av 2
kokegroper og et dyrkningslag.

BFK finner etter en samlet vurdering at
reguleringsplanen kan godkjennes uten
vilkår for ytterligere arkeologisk
undersøkelse av kokegroper og
dyrkningslag, id 22951 9, før tiltak iht.
planen realiseres. Tilstrekkelig dok. er
allerede gjennomført ifm reg. av BFK.
Kulturminnet, id 229519, skal merkes i
plankartet som Bestemmelsesområde .

Følgende tekst skal tas inn i planens
fellesbestemmelser: "Det berørte
kulturminne r, id 229519, som er markert
som bestemmelsesområde #1, i
plankartet, kan fjernes uten ytterligere
undersøkelse."

Tas til følge. Kulturminnet, id
229519 er merket i plankartet
som Bestemmelsesområde og
følgende tekst er inn i planens
fellesbestemmelser: " Det
berørte kulturminner, id
229519, som er markert som
bestemmelsesområde #1, i
plankarte t, kan fjernes uten
ytterligere undersøkelse."

Uttalelsen er godt
nok kommentert av
forslagsstiller.

3 . Statens vegvesen region sør (SVV)

Statens vegvesen anbefaler at antall
boenheter konkretiseres i regulerings -
best emmelsene. SVV forutsetter at det
ikke bygges mer enn 15 boenheter, og
har ingen ytterligere kommentarer.

Det er med revidert
planforslag ikke areal til
utbygging av mer enn 15
boenheter.

Tas til orientering

4 . Ringerike kommune 1. Landbrukskontoret :
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1. Landbrukskontoret :

Landbruksverdier og j ordvern: M ener at
nærmere 6,5 daa fulldyrka mark vil bli
omdisponert som følge av planen.
Arealene er en del av en stor teig
fulldyrka mark på til sammen 157,7 daa,
og at arealene er fullt ut drivverdige selv
om de er en del av en smalere «tarm».

Burde se ttes av en b red buffersone mot
dyrka mark. Deler av boligbebyggelsen i
sør ligger på dyrkbar mark. I jordloven er
det forbud mot omdisponering av både
dyrka og dyrkbar mark.

Viser til Fylkesmannens uttalelse til
varsel om oppstart i februar 2017, hvor
FMB var negativ til å benytte dyrka mark
til boligformål. Viser til brev fra
Kommunal - og moderniserings dep t.
(KMD) 7.4.2017 – vedtak om ikke å
godkjenne boligfelt i Krakstadmarka med
begrunnelse at den aktuelle
kommunedelplanen ville ført til
omdisponering a v dyrka mark.
Kommunen har stor tomtereserve og et
betydelig fortettingspotensial i Hønefoss
by. Det er en nasjonal målsetning om å
redusere omdisponeringen av dyrka
mark, og nylig ble målsetningen skjerpet.

Naturverdier: Det finnes mange kjente
forekoms ter av den prioriterte arten
Dragehode i nærliggende områder rundt
hele planområdet. Selv om det ikke er
registrert individer i umiddelbar nærhet
eller innenfor planavgrensningen bør det
gjøres oppmerksom på dette.

Kommuneoverlegen :

Foreslåtte regulerte om råde for boliger
anses for å ha en gunstig beliggenhet i
forhold til kort gangavstand til skole,
idrett og lekeplasser. Trygge skoleveier
og universell utforming er en
forutsetning.

Byggesakskontoret:

M ener planbestemmelsene bør være
t ydeligere når det gj elder krav om
tilknytning til offentlig vann - og avløp.
Følgende fo rmulering foreslås under
under Fellesbestemmelsene:

Viser til uttalelse til
Fylkesmannen (over).

Når det gjelder naturverdier
har man i denne saken
forhold seg til registreringer i
selve planområdet, noe som
er vanlig i denne typen
plansaker.

Kommuneoverlegen :

Ta til orientering.

Byggesakskontoret:

Foreslått fellesbestemmelse
knyttet til vann - og avløp tas
inn.

Viser til uttalelse til
Fylkesmannen.

3,4 daa er allerede
regulert til
b oligformål i
gjeldende plan. I
tillegg er 1, 3 daa
tatt ut av planen for
å imøtekomme
innsigelsen fra
Fylkesmannen .

Dette er utenfor
planområdet.

Dette er positivt for
planen.

Bestemmelse blir
tatt inn.
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«Ny bebyggelse skal tilknyttes offentlig
vann - og avløpsledning».

5. Ringerikskraft (RIK)

RIK viser til sitt nett i og omkring
planomr ådet og viser til forskrift for
elektriske forsyningsanlegg . Den
horisontale avstanden fra ytterste fase på
høyspentlinjen til nærmeste punkt på
b ygninger må være større enn 6,0 meter.
Likeledes er den minste horisontale
a vstanden fra høyspentkabel til nærmeste
punkt på bygning 2,0 meter. RIK ønsker
å bli informert i den videre planfasen.
Dette for å kunne planlegge evt.
endringer/flyttinger/ ombygg inger av
eksisterende og nye anlegg samtidig med
utbyggingen av planområdet.

Tas til orientering. Tiltaket er
allerede tilpasset kravene.

Uttalelsen er godt
nok kommentert av
forslagsstiller.

6. Hadeland og Ringerike
avfallsselskap

Tilgjengelighet: Det vises til diverse krav
til utforming og tilretteleggi ng av vei og
snuplass, herunder min. 3 m bredde, og
snuplass tilrettelagt for 9,5m lang bil.

Nedgravde - og delvis nedgravde
avfallsløsninger: Viser til at slike anlegg
kan være et godt alternativ ved
bebyggelse på 10 - 15 husstander.
Planlegging og etableri ng av slike anlegg
beskrives. Avslutter med at det må
planlegges og tilrettelegges slik at HRAs
oppgave kan gjøres på en sikker og
forsvarlig måte.

Tas til orientering. Tiltaket er
utformet og tilrettelagt når det
gjelder adkomst og snuplass
mm.

Innspill for avfallsløsning tas
til orientering.

Uttalelsen er godt
nok kommentert av
forslagsstiller.

7. Høyt og lavt

Ber om innsyn i saken.

Tas til orientering.

8. Else Modalen

Viser til brev av 12.2.16, og står fast ved
dette. Fremmer forslag om at
bebyggelsen skal legges andre steder på
eiendommen enn jord bruksareal. Tar
gjerne et møte med kommunen om dette.
Skiløypa "Færdenrunden" blir berørt av
planlagt bebyggelse slik den er foreslått.

Tas til orientering.
Planforslaget er i tråd med
gjeldende planer, og vil for
eksisterende boliger i
hovedsak være e n
videreføring av gjeldende
situasjon. Skiløypa
planlegges flyttet ifm. tiltaket.

Planforslaget er
justert. Se
kommentar til
Fylkesamannens
innsigelse .
Skiløypa får ny
trassé.
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Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Ringerike kommune - Fylkesmannen trekker innsigelsen til planforslag for
Færdentoppen

Vi viser til brev av 8. september 2017 med anmodning om Fylkesmannen kan trekke
innsigelsen til planforslaget for Færdentoppen etter endringer i planen.

Vi har i brev av 12. juni 2017 fremmet innsigelse til planforslaget for manglende ivaretakelse
av nasjonale jordverninteresser. Vi fremmet innsigelse til den delen av planen som omfattet
omdisponering av dyrka mark som ikke var i tråd med gjeldende kommuneplan.

Det går frem av oversendelsen at boligområdet er foreslått redusert i størrelse slik at et
område på ca 1,3 daa av dagens jordet blir sikret for videre matproduksjon. Videre er det
foreslått grønnstruktur i overgangen mellom det foreslåtte boligfeltet og den dyrka marka.
Boligfeltet vil nå få en avslutning der hvor dagens jorde har en innsnevring.

Den skisserte løsningen resulterer i at det fortsatt er ca 1 daa av den dyrka marka som vil bli
omdisponert til boligformål som ikke er i tråd med kommuneplanen. Etter en samlet
vurdering finner likevel Fylkesmannen grunn til å trekke innsigelsen til planforslaget forutsatt
at ovennevnte løsning blir innarbeidet i den endelige planen.

Fylkesmannen vil fortsatt anbefale at den delen av planen som ikke er i tråd med gjeldende
kommuneplan blir sikret for videre matproduksjon, jf. nasjonale jordvernføringer. Vi legger
også vekt på at det ikke er foreslått endring i arealdisponeringen i forslag til ny arealdel som
lå ute til høring i sommer.

Med hilsen

Eli Kristin Nordsiden
avdelingsdirektør

Brede Kihle

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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Ringerike kommune
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Ringerike kommune - Fylkesmannen har innsigelse til forslag til
detaljregulering for Færdentoppen

Ringerike kommune har sendt over et forslag til detaljregulering for Færdentoppen ved
Haugsbygd hvor det er foreslått oppføring av 15 nye boenheter. Fylkesmannen viser til
nasjonale føringer for jordvern og fremmer innsigelse til den delen av planen som
omfatter omdisponering av dyrka mark som ikke er i tråd med gjeldende kommune-
plan. Vi imøteser nærmere kontakt med Ringerike kommune om det videre arbeidet
med detaljreguleringen.

Bakgrunn

Vi viser til brev av 28. april 2017 med forslag til detaljregulering for Færden boligområde ved
Haugsbygd.

Forslag til detaljregulering legger til rette for bygging av 10-15 boenheter fordelt på
frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende infrastruktur og lekeareal.
Kjøreadkomst til området er lagt til Færdenveien.

I gjeldende kommuneplan er området avsatt til byggeområde for bolig, friområde og LNF-
område. Deler av det aktuelle området omfattes av en gammel reguleringsplan fra 1985 hvor
det er regulert for 7 boligtomter som er plassert langs Færdenveien og på deler av dagen jorde
møt øst. Boligområdet er avgrenset av en ny vei som går fra Færdenveien og frem til en gang-
og sykkelvei i nord. Det er kun én bolig som er oppført i området i dag som ligger langs
Færdenveien. Dagens jorde er ikke tatt i bruk til boligbygging.

Fylkesmannens kommentarer

Fylkesmannen har i brev av 17. februar 2016 kommet med uttalelse til varsel om oppstart av
reguleringsplanarbeid. Vi ba om at forhold knyttet til støy, barn og unge, klima og energi,
naturmangfold, jordvern, landskap og universell utforming ble tilstrekkelig ivaretatt i tråd
med nasjonale føringer.

Vi vektla spesielt forholdet til nasjonale føringer knyttet til jordvern siden store deler av
planområdet består av et jorde hvor det dyrkes korn. På bakgrunn av at deler av disse arealene
er avsatt til LNF-område i gjeldende kommuneplan, frarådet vi forslag om omdisponering av
den dyrka marka til boligbebyggelse i dette området.
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Det går frem av oversendelsen at det er ca 14 daa som er regulert til boligformål i gjeldende
reguleringsplan og at det er ca 3,4 daa fra dagens jorde som er omdisponert til boligformål.
Resterende 7 daa i planforslaget er avsatt til LNF-område i kommuneplanen hvorav 2,8 daa er
fulldyrket areal.

Fylkesmannen vil også vise til forslag til kommuneplanens arealdel for Ringerike som i disse
dager ligger ute til høring. Her er kommunens arealdisponering foreslått for neste 12-års
periode. For dette området er den gjeldende arealdisponeringen foreslått videreført, det er
altså ikke åpnet opp for den utviklingen som planforslaget for Færedentoppen legger opp til.
Planforslaget er derfor ikke i tråd med gjeldende arealdel eller forslag til ny arealdel.

Selv om arealet som foreslås omdisponert er lite, underkant av 3 daa, mener vi det er uheldig
med en bit-for-bit utbygging hvor jordene gradvis blir bygd ned til ulike formål. Dette
forringer kvaliteten på restarealene som igjen påføres et press for utbygging.
Utviklingsretning og spørsmål om omdisponering av dyrka mark bør tas i forbindelse med
rullering av arealdelen hvor hele kommunen blir vurdert under ett.

Stortinget vedtok en nasjonal jordvernstrategi i desember 2015 som sier at årlig nasjonal
omdisponering av dyrka mark ikke skal overstige 4000 dekar innen 2020. Det er en
innstramming av tidligere nasjonal målsetting om at omdisponeringen ikke skulle overstige
6000 dekar, jf. Meld. St. nr. 9 (2011-2012) « Velkommen til bords ». Vi viser også til brevet fra
Landbruks- og matdepartementet av 8. mars 2016 hvor det vises til jordvernstrategien. Her
går det frem at målet skal nås gradvis innen 2020 og at kommunen som plan- og
bygningsmyndighet har en viktig rolle med å følge opp dette.

Vi viser også til Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging,
fastsatt ved kgl. res. av 26. september 2014, hvor det er mål om at planlegging av arealbruk
og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomiske effektiv ressursutnyttelse, god
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle
bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og
fremme helse, miljø og livskvalitet. Videre skal utbyggingsmønster og transportsystem
fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder. En viktig føring her er at planleggingen skal
ta hensyn til overordnet grøntstruktur, forsvarlig overvannshåndtering, viktig naturmangfold,
god matjord , kulturhistoriske verdier og estetiske kvaliteter, jf. pkt. 4.7.

Av ovennevnte nasjonale føringer fremmer Fylkesmannen innsigelse til den foreslåtte
arealdisponeringen som ikke er i tråd med overordna plan og som omfatter omdisponering
av dyrka mark.

Når det gjelder øvrige forhold har vi ingen spesielle merknader til planforslaget ut fra de
interesseområdene vi er satt til å ivareta. Vi vil likevel kommentere at det vil bli behov for å
flytte lekeplassen for å imøtekomme innsigelsen og at det er viktig at den får en sentral
plassering for å imøtekomme barn og unges interesser i forbindelse med utviklingen av
området.

Innsigelse og anbefalinger

Fylkesmannen har innsigelse til forslag om omdisponering av dyrka mark for det området
som i gjeldende kommuneplan er avsatt til LNF-område. I følge saken omfatter dette ca 2.8
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daa med fulldyrka mark. Vi ber kommunen om å ta dette arealet ut av planen, eventuelt at
arealformålet endres til område for jordbruk i detaljreguleringen.

Vi imøteser nærmere kontakt med Ringerike kommune om det videre arbeidet med
detaljreguleringen for Færdentoppen.

Med hilsen

Eli Kristin Nordsiden
fung. avdelingsdirektør

Brede Kihle

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal
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Hauges gate 89, Drammen
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postmottak@bfk.no
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Færden Boligområde - Ringerike kommune - detaljregulering -
foreløpig uttalelse - forespørsel om utsatt frist

Det vises til detaljert reguleringsplan for Færden boligområde i Ringerike kommune som er lagt ut på
offentlig ettersyn med høringsfrist 12.06.2017.

Ber om utvidet høringsfrist gjeldene kulturminnehensyn
Vi viser til kulturminnelovens §9, 2. ledd som gir fylkeskommunen utvidet høringsfrist på inntil 4 mnd
for å kunne avklare om og på hvilken måte et planforslag rører ved automatisk fredete kulturminner.
Høringsfristen må av denne grunn utvides til 28.08.2016. Vi må ha tilbakemelding på at utvidet frist er
akseptert innen 01.06.2016. Fylkeskommunen vil ha anledning til å søke Riksantikvaren om utsatt
høringsfrist dersom kommunen ikke aksepterer dette. Det er da opp til Riksantikvaren å avgjøre om
fylkeskommunen får utsatt høringsfrist eller ikke.

Automatisk fredete kulturminner
Vi uttalte oss til varsel om oppstart, i brev av 19.02.2016. Vi uttalte da at vi må gjøre en
kulturminneregistrering før vi kan uttale oss til et planforslag i dette området. Kulturminneregistrering
er enda ikke gjennomført, men det er gjort avtale om dette med grunneier. Kulturminneregistreringen
er planlagt gjennomført i uke 20. Dersom det ikke gjøres funn av automatisk fredete kulturminner i
planområdet forventer vi å kunne gi vår høringsuttalelse tett opp til opprinnelige satte høringsfrist.
Dersom det gjøres funn av automatisk fredete kulturminner i planområdet vil dette kreve ytterligere
saksbehandling og utsatt høringsfrist. Vi ber derfor Ringerike kommune om utsatt høringsfrist i saken.

Med vennlig hilsen

Lars Hovland
Arkeolog/rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Ringerike kommune
Att: Ken Ove Heiberg
Pb 123 sentrum
3502 Hønefoss

Vår dato: 10.05.2017 Vår referanse: 2017/13544 - 2 Vår saksbehandler:
Deres dato: 28.04.2017 Deres referanse: 15/5952-21 Lars Hovland , tlf. 32 80 86 64

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Vår saksþehandler:
Lars Hovland, tlf. 32 80 86 64

Færden Boligområde - Ringerike kommune - detaljreguler¡ ng -

offentlig ettersyn - tillatelse til inngrep ¡ automatisk fredete
kulturminner i medhold av kulturminneloven 5 I fjerde ledd

I henhold til Plan- og bygningsloven 5 12-10 har Buskerud fylkeskommune mottatt ovennevnte
reguleringsplan til offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 12.06.2OL7. Fylkeskommunen har
fått uttsatt høringsfrist til 28.08.201.7 for â avklare forholdet til kulturminner.

KORT OM PLANFORSLAGET

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at det kan bygges om lag 15 boenheter.
Foreslåtte reguleringsformål er boliger, lek, samferdsel, teknisk infrastruktur og grønnstruktur.

lnne i planområdet er det registrert en lokalitet med automatisk fredete kulturminner (1D229519).

Dette er et bosetning-/aktivitetsområde bestående av to kokegroper og dyrkningslag.

I hht. kulturminneloven 5 8 fjerde ledd skal det, iforbindelse med behandlingen av
reguleringsplan, tas stilling til om det kan gis tillatelse til inngrep i automatisk fredete
kulturminner som blir berørt av planen. Buskerud fylkeskommune er rette myndighet til ä avgløre
dispensasjonsspørsmålet i denne saken, i hht. Miljøverndepartementets delegasjonsvedtak av
24.3.2O1I. Utvidet og forlenget i brev fra Klima- og miljødepartementet av 7.4.2Ot5 og videreført
fra I.7.2OL6.

AUTOMATISK FREDETE KU LTURM IN N ER

Under maskinell sØkesjakting i dyrka mark ble det avdekket et bosetning-/aktivitetsområde
bestående av to kokegroper og et dyrkningslag. Anleggene er snittet og fotodokumentert i plan og
profil. De er også tegnet i profil. Det er tatt ut trekullsprøver for datering fra kokegropene og
dyrkningslaget. Sjaktene og anleggsporene er innmålt med CPOS.

FYLKESKOMMUNENS MERKN ADER
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Buskerid fylkeskommune finner etter en samlet vurdering at reguleringsplan for Færden

boligområde kan godkjennes uten vilkår om ytterligere arkeologisk undersøkelse av kokegroper

og dyrkningslag, id 2295t9, før tiltak iht. planen realiseres. Tilstrekkelig dokumentasjon er
allerede gjennomført í forbindelse med registrering utført av Buskerud folkeskommune.
Kulturminnet, ¡d 22951 9, skal merkes i plankartet som Bestemmelsesområde og gis nr. #1 , eller

slik markering som planlegger finner hensiktsmessig.

FØlgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens Fellesbestemmelser:
<Det berørte kulturminnet, id 2295t9, som er markert som Bestemmelsesområde #1 / slik

markering som planlegger finner hensiktsmessig) i plankartet kan fjernes uten ytterligere

arkeologisk undersøkelse.>

Dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom planvedtaket forutsetter at ovennevnte

tekst innarbeides i reguleringsbestemmelsene.

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Lars Hovland

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Vedlegg:
1 Færden Boligområde - arkeologisk rapport

Kopitil:
FYLKESM AN N EN I B U SKERU D

Statens vegvesen Region SØr

R¡ KSAN TI KVAREN

Kulturhistorisk museum UiO

P OSTBOKS 1504

Serviceboks 723
Postboks 81 96
DEP

Postboks 6762
St. Olavs Plass

3007
4808
0034

DRAM M E N
AREN DAL

osLo

01 30 osLo

Side 2 av 2



BUSKERUD
FYLKESKOMMUNE

^-g(o'E
c{9 5oN9faì lr) o;õo'.):.:¿Nrr) h

ãEgË

Færden bol i gom råde
16/18L - R¡ ngerike kommune

I

Buskerud fylkeskommune

Utviklingsavdelingen
Våren 2017



Færden boligområde

S¡de 2 av 26



Færden boligområde

RAPPORT FRA ARKEOLOGI SK REGI STRERI N G

Saksnarm: Færden boligområde

Saksnummer: t6lt81
Prosjektnummer: t70029

Kommune: Ringerike

Gårdsnavn Færden

Gnr.lBnr t37ll
Tiltakshaver: Henrik Færden Petersen

Adresse:
Resistrerine utført. 15.05 - 23.05.2017 Ved: Arild L. Teigen og Ania S. Melvær
Rapport ferdiestilt: Yären2077 Ved: Arild L. Teisen
Metode: n Overfl ateregistrering

X Sjakting
n Prøvestikk
n Annet

Kulturminner: Type: Askeladden id:
Nyregistrerte automatisk fredete
kultunninner i planområdet:

Aktivitetsområde id229sr9

Tidligere kj ente automatisk fredete
kulturminner i planområdet:

Kongeveien id69852

Nyregistrerte ilke fredste kultr¡nninner i
planområdet:

Tidligere kjørte ilfte fredete kulturmirmer i
planområdet:

Faglige
konklusjoner:

Det ble under den arkeologiske registreringen påvist 1 automatisk fredet
lokalitet i konflikt med planen. Denne ble gravd ut og dokumentert som
del av forenkla dispensasjonsbehandling.

Sakstlrye: X Reguleringsplan E Kommunedelplan E Mindre privat tiltak
n Større privat tiltak n Landbruksvei n Nydyrking

Forsidebilde: Arbeidsbilde, retning vest. Arkeolog Anja renser opp A1 - kokegrop. Foto Arild L. Teigen
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Færden boligområde
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Figur 1: Oversikt over plasseringen til planområdet
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Færden boligområde

B akgru n n for u n de rcø kel sen
Bakgrunnen for undersøkelsen er søknad om dispensasjon fra kommuneplan for etablering av

boligområde ved Færden gård, Gnr. L37/L m.fl., i Ringerike kommune. Tiltakshaver er Henrik

Færden Petersen. Planforslaget vil legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse, leke- og

oppholdsa rea ler, samt interne trafikka rea ler.

I nærheten finnes flere registrerte kulturminner, derav flere gravfelt og ikke minst kongeveien (id

69852) som går Wers over planområdet.

På grunn av områdets topografi og nærheten til automatisk freda kulturminner krevde Buskerud

flilkeskommune arkeologisk registrering av planområdet, i form av søkesjakting. Hensikten var å

undersøke om reguleringsplanen kommer i konflikt med automatisk fredete kulturminner som ikke

er synlig i markoverflata

\

I

t

\
t

I
I

h

l\

tI
F

Figur 2: Planområde. Kartdata hentet fra COWI - rådgivende ingeniprer
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Færden boligområde

Sammendrag

I perioden 15. mai til 23. mai 2OL7 utførte Buskerud fylkeskommune søkesjakting ved Færden i

Ringerike kommune. Registreringen ble foretatt iforbindelse med etablering av boligområde ved
Færden gård. Planområdet ligger i nordøstre del av g.nr L37 /L, og strekker seg noe s6rover gjennom
L37/62, L37/64 ogt37/63. Registreringsmetoden var maskinell sjakting, og kun nordre del ble
prioritert i undesøkelsen.

lnnenfor et areal på ca. 20 mål (egen omtrentlig beregning) ble det åpnet 1 3 sjakter. Under
sjaktingen ble det påvist automatisk fredete kulturminner i form av 3 anleggsspor - derav 2

kokegroper. I tillegg ble det avdekket et eldre kulturlag/åkerlag. Disse ble dokumentert og utgravd
som del av forenkla dispenasjonsbehandling.

Kokegroper er vanlig forekommende ijordbruksområdene i Buskerud og ellers i Skandinavia. De

tolkes ofte som spor etter aktivitet i tilknytning til gårdsbosett¡ng og seremonier - anlagt i

randsonen til forhistoriske gårdstun og gravfelt. Kokegroper var i bruk, fra bronsealder til tidlig
middelalder, men det finnes også eldre og yngre eksempler.

Sjaktene og anleggsporene ble innmålt med CPOS. Funnene regnes som én arkeologisk lokalitet
som har fått id 2295L9 i Riksantikvaren kulturminnedatabase Askeladden.

Figur 3: Kokegrop - Al (foran) og dyrkningslag - A3 (bak), retning nordvest. Foto: Arild L. Teigen

Side 7 av 26



Færden boligområde

Områdebeskrivelse

Planområdet ved Færden gård, ligger i Haugsbygd omtrent 4 km øst for Hønefoss - 5 km nord for
Steinsfjorden og 8 km sørvest for Jevnaker, E16 og Randsfjorden. Bygda er kjent for sitt bølgende

landskap og den ligger relativt hØyt i landskapet. Haugsbygd består i dag for det meste av

landbrukseiendommer og moderne eneboligbebyggelse. I de senere årene har området vært et av

de best attraktive byggeområdene i Ringerike kommune. Bygda må også i tidligere tider ha vært

betydningsfull, noe som Sætrangfunnet og Gjermundbufunnene vitner om.

Gårdshistorie
Gårdsnavnene kan fortelle oss mye om eldre tider. Enkelte navn kan knyttes opp til bestemte

tidsrom, og kan dermed være med på å tidfeste når gården ble oppført. Navnene kan også noen

ganger fortelle oss om ulike karakteristiske trekk ved naturen i nærmiljøet som i dag kan være tapt.
Gårdcnavnpne kan dessuten gi ínfõrmasjon om hvilkèn aklivitèt som har vært oå eården i

for eksempel om det har vært en mølle eller smie der.

re

lforbindelse med oppdateringen av matrikkelen iår 1 887, ble det satt ned en kommisjon som skulle

undersøke opphavet til gårdsnavnene. Resultatet fra undersøkelsen ble publisert ¡ 1898 av Oluf
Rygh i "Norske Gaardsnavne".

Under fiølger et utdrag fra dette verket.

137. Færden. Udt. fæ:2fen. - a Ferõini DN. lll 172. 1338 a Færdini DN. ll 245. 1348 Førdhen NRJ. lV 147,

1 528. [Ferden NRJ. tV 314, 1 528]. Ferdenn St. 1 72 b. 1 578. !604. L/L.1 617. Ferden 1 657. L723.

Forskjelligt fra Feren i V. Slidre GN. 69, der tidligere feilagtig skreves Færden (Bd. lV, 2 S. 2L9). Paa

Mandsnavnet Farôi, der af Lind Dopnamn S. 265 formodes at foreligge i et par Gaardnavne, tør ikke

tænkes, da første Led i vin-Navne aldrig synes at være et Personnavn (lndl. S. 87). Derimod kunde
*Farôvin nok tænkes at indeholde fard f. eller farde m. (isl. farôi) "tynd Skimmel paa Vædske", idet der

(efter Provst Færden) er Myrsig paa Gaarden. Til denne Grundform vilde svare Farden NRJ. lV 82, t528 i

Hurum. Rimeligere synes det mig dog at antage et *Ferôvin, opstaaet af *Førõ- vin, til ford m. "Vei over

en Sump". Herom skriver Provst Færden: "Tydningen af Færden som "Vei over en Sump" er meget

sandsynlig. Før den nuværende Hadelandsvei blev anlagt, gik nemlig ikke blot Kirkeveien fra den øvre Del

af Haugsbygden, men ogsaa Færdesveien ned til Hovedveien og Byveien over Færden Gaard. Men nu

benyttes den blot som Kirkevei, og kun om Vinteren, da et Stykke af den gaar over meget sumpig

Kulturminner i nærområdet
Det er forholdsvis mange registrerte automatisk freda kulturminner i nærområdet, særlig lengre

vest. Flere av disse er ligger innenfor én kilometer radius fra planområdet. Tett opp til planområdet,

ca. 1 00 lengre nord, ligger et lite gravfelt (¡d 23048) bestående av t gravrÓys, 4 gravhauger og ett
løsfunn av en steinøks. Øst for dette gravfeltet går kongeveien (id 69852) i nordlsør-Eående retning.

Her går kongeveien videre gjennom planområdets vestre del, før det svinger brått mot øst og

skjærer planområde isøndre del. Herifra går den videre mot de kjente Gjermundbufunnene.
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Figur 4: Automatisk fredete kulturminner i nærområde, legg også merke til Færden gård nederst i venstre hj6rnet og
Gjermbufunnene ligger til h6yre i bilde.

Strategi og metode
På denne undersøkelsen ble maskinell prøvesjakting benyttet som reg¡streringsmetode. Dette er
den vanligste metoden arkeologene bruker i dyrket mark. Maskinell sjakting er egnet til å gjenfinne
graver, jordbruksspor, bosetningsspor og annet som ikke er synlig i markoverflaten. Metoden går
ut på at man fjerner matjorden med gravemaskin med brei skuffe og flatt skjær. Deretter blir
sjaktene fortløpende renset for lausmasser med krafse og graveskje hvor dette er nØdvendig. På

denne undersøkelsen var bredden på sjaktene ca. 3 meter, og lengdene varierer mellom 3 og 58
meter.

Gravfelt Lo tgravrOys,4 gravhauger og 1 løsfunn av steinøks
Gravfelt Sauehamna 2 gravhauger

Gravfelt Brynhaugen 6 gravhauger

Gravfelt Gjermbu 2 gravhauger
Gravminne Kistehaugen t gravrøys
Veganlegg Lo Kongeveien
Gravminne Lo 1 gravhaug

Gravminne Nordigarden 1 gravhaug

Gravminne Gjermbu 1 gravhaug
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Forholdene lå godt til rette for sjakting. Med unntak av noen småbyger de to første dagene var

været upåklagelig. lnnenfor et planområde på ca. 20 mål (egen omtrentlig beregning) ble det åpna

13 sjakter. Disse ble anlagt på en hensiktsmessig måte i forhold til terreng og tiltak. Berg og andre

forstyrrelser i undergrunn gjorde at visse tiltak måtte tas. Sjaktenes lengde, orientering og avstand

mellom sjaktene varierer deretter. Søndre del av planområdet ble ikke søkesjaktet grunnet

moderne forstyrrelser og kupert terreng i søndre del av planområde gjorde at dette område ble

nedprioritert.

De to kokegropene og et dyrkningslag ble dokumentert og utgravd som del av forenkla

dispensasjonsbehandling. Det ble tatt trekullprøver for radiologísk datering fra kokegropene og

dyrkningslaget.

Alle faser av undersøkelsen ble fotodokumentert. Et uWalg av fotoene som ble tatt under

registreringen er med i rapporten. lnnmåling av sjaktene, kokegropene og dyrkningslaget er gjort
ns. runn er:

(UTM). lnnmålingene er kartfesta og kartutsnitt er ¡ntegrert i rapporten

Deltakere og t¡ dsrom

Undersøkelsen ble utført av arkeolog Arild L. Teigen i perioden 15. mai til 23. mai 2017, mens

arkeolog Anja S. Melvær ble med på dokumenteringen den 18. og23. mai. Gravemaskinfører under

hele perioden var tiltakshaver Henrik Færden Petersen. lnkludert for- og etterarbeid tok
undersøkelsen 86,5 t¡mer.

Den 23. mai fikk viet besøk av skoleelev Per lngar Tollehaug fra Vestfossen ungdomsskole. Han var

med i forbindelse med jobbskyggedag der han fikk være med på en frivillig utflukt sammen med

saksbehandler/arkeolog lnger Karberg fra Buskerud fylkeskommune. Det ble gitt formidling fra

arkeologene, samt utfØrt hjelp til dokumentering i en hektisk sluttfase.

Figur 5: F.v.: Skoleelev Per lngar Tollehaug, arkeolog Arild L. Teigen og arkeolog Anja S. Melvær. Foto: lnger Karlberg
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Registrer¡ ngens forløp og resultater

Figur 6: Planområde

Terrenget
Planområdet strekker seg ca. 220 meter fra nord til sør, og kan deles inn i to deler; en nordre og en
søndre del. Langs plangrensen iøstre delgår Færdenveien. Denne skiller boligområdet ¡ øst, mens
en gang- og sykkelvei skiller resten av boligområdet i nordøst og nordre del. I nordvest og sørvest
domineres landskapet av dyrket mark, med god utsikt mot Hønefoss.

I den søndre delen av planområde er terrenget kupert, og ligger på en høyde med bratt skråning
ned mot vest. Området har god utsikt, og er dominert av to eneboliger som er plassert på områdets
høyeste punkt. Bredden på planområde er på ca. 40 m (øst/vest) i gjennomsnitt. Det ble ikke
prioritert å foreta noen undersøkelser i den søndre delen (se Figur 71.

¡

FE@'l'l
/\ \.,J

)
I

8 --¡

a

! t<otegrcn

Tegnforklarlng

t=
60 01530

f-l oy*nt'g"Lg

Sjakto.

Hammrådet-fardan

Side 11 av 26



Færden boligområde

FigurT: Eiendommene sør i planområdet, retning sørsüøst. Eneboligene er plassert på områdets høyeste punkt, med
god -utsikt mot Færden gård og H6nefoss. Foto: Arild L. Teigen

I den nordlige delen er plan de ca. 1 80 m s¡tt Her res om et
av dyrket mark, og terrenget er t¡lnærmet flatt i nordøstre del. Lengre mot vest, heller terrenget i

en svak helning mot sørvest, men har en liten stigning mot vest før det skråner igjen nedover. Langs

den nordre delen består terrenget av kortvokste løvtrær hvor det går en sti i vest/øst-retning.

Denne blir benyttet t¡l skiløype på vinterstid. Over her går det også en strømledning, og det ble ikke

prioritert å foreta noen undersØkelser her. Den arkeologiske registeringen ble kun gjort på dyrket

mark iden nordlige delen av planområde.

Figur 8: Åker nordøst i planområdet, retning sørvest. Terrenget har en slak helning mot vest og sørvest. Færden gård

skimtes øverst til venstre i bilde. Under matjorda ca. midt i bilde ligger vår lokalitet. Foto: Arild L, Teigen
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Figur 9: Nordvestre del av planområdet, retning sørøst. Terrenget går i et lite søkk hvor gravemaskinen står, Íør det
går i en slak oppoverbakke mot vår lokalitet. Foto: Arild L. Teigen

Figur 10: SØndre del av planområde, retning sørsørøst. Kupert, med Kongeveien skjærende igjennom terrenget. Foto:
Arild L. Teigen
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UndersØkelsen

I
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Figur 11: Oversikt over samtlige sjakter, i nordlige del av planområde.

Det ble sjaktet i hele nordlige del av planområdet. Helninger ¡ terrenget gjorde at sjaktene ble lagt

i ulike retninger, med ca. 1 0 meters mellomrom. Sjakt 8 ble lagt ca. 6 m unna, grunnet funn i sjakt

7 og brattere helning i sør. Det ble tidlig informert om at hele sørlige del, langs åkerkanten, er
forstyrret av vann- og avløpsledning. Spor etter ledningen viste seg i sørlige del av sjakt 1 -3 (se Figur

1 2), samt sjakt 9 og 1 0.

Undergrunnen i østlige del besto av mye berg med få unntak av lommer med gulbrun siltholdig

sand. Sjakt 4,5, !2 og 1 3 besto av berg over hele, og her ble det nØdvendig å flytte seg videre.

Det ble avdekket en kokegrop i østlige del av sjakt 7. Videre nedover terrenget fulgte et dyrkningslag

og en ytterligere kokegrop. I sjakt 8 viste undergrunnen flere strukturer med ulik fyllmasse. Etter

nærmere undersøkelser viste dette seg som steinopptrekk og moderne masser med nyere tids

keramikk.
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Figur 12: Undergrunnen i sjakt 2, i retning nordøst. Flatt berg dominerer prøvesjaktene 51, 52 og 53, med kun enkelte
lommer med siltholdig sand. Legg merke til forstyrrelser av vann- og avlppsledning i s6rlige del, Foto: Arild L. Teigen

LOKALI TET I D 229519
Type: Antall Nr
Kokegrop: 2 AL, A2
Kulturlag: L A3

14C-datering: Det ble tatt ut kullprøver av samtlige anlegg

Figur 13. Lokalitet id229519, i retning øst. Sentralt ses sjakt 7 med funn av kokegroper og dyrkningslag. Foto: Arild L

Teigen
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I

2,5 5 7,5

I
0

Figur 14: Lokalitetavgrensning til id2295L9, med kokegropene (Al og A2) og dyrkningslaget (43).

A1 - Kokegrop

Plan : 11 1cm idiameter.
A1 viser seg tydelig markert i undergrunnen, avgrenset med sirkulær trekullrand. Den var dekket

av påfylt siltholdig sand, trekull og skjørbrente ste¡ner (se Figur 15).

Øst/vest-retning
45x3-3,5meter
2 stk.
1 stk.

Brunoransje s¡ltholdig sand. Mye knyttnevestore steiner. Dyrkingslag (43) i

senter, og dype masser fra senter mot øst. Kokegroper like øst (41) og vest
(A2) for A3. Fuktie leire i senter under A3
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Figur 15: Planbilde av A1 - Kokegrop, i retning nordvest, Målepinnen er 40 cm. Foto: Arild L. Teigen

Profil: 19 cm dybde.
I profil er kokegropa noe mer ujevn, med markert trekullrand og delvis brunoransje varmepåvirket
leire. I tillegg var kokegropa fylt med knyttnevestore kokstein (se Figur 16 og Figur 17).

Figur 16: Profilfoto av A1 - Kokegrop, retning øst. Foto: Arild L. Teigen

t

Tegnforklaring 50 cm zi
I f-"S'l - Gråbrun siltholdig sand

I r-"S2-Trekull

rrrrr ll¡ds¡grunn - Brunoransje sandholdig silt

Kokstein

Forvitret stein

t Kullprøve

Figur t7: Profiltegning av A1 - Kokegrop.
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A2 - Kokegrop

Plan : 160 x 107 cm

A2 er mer ujevn, og viser seg forstyrret av en grøfti sørøstre del. Flere kokstein og forvitret stein

dominerer i plan, mens kullholdíg silt blandet med noen tydelige kullfragmenter viser seg, særlig i

nordvestre del.

Figur 18: Planbilde av A2 - Kokegrop, i retning nordøst. Målepinnen er 40 cm. Foto: Arild L. Teigen

Profil:24cm idybde.
I profil er A2 avrundet med gråbrun sandholdig silt. Kokegropa er fylt med trekull, skjørbrent stein

og forvitret stein.

t lvl

Figur 19: Profilbilde av A2 - Kokegrop, retning sørøst. Midtparti av profilen. Foto: Anja S. Melvær
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rlrll¡''-¡-l-¡-¡rrt¡-rrt-¡-a-¡-a-a-¡¡r¡r'l¡-a-rtat

Tegnfod<lar¡ng

I t"S 1 - Gråbrun siltholdig sand

I t"S2-Trekull

I *s 3 - Gråbrun sandhotdig sitt

5ocm z<

rrrrr ll¡ds¡grunn - Brunoransje sandholdig silt

t
KokstEin

Forvitret stein

Kullprøve

Figur 20: Profiltegning av A2- Kokegrop.

A3 - Dyrkningslag

Plan:9x4meter.
A3 viste seg tydel¡g med kullholdig brunsvart sandholdig matjord, med flere kullfragmenter. Det ble
først tatt av noe i østlige del,før resten ble spart i første omgang. Det brunsvarte laget ga seg etter
ca. 9 meter. Deretter ble det besluttet å fjerne dyrkningslaget forsiktig for å se om det skjulte seg
noe eldre anlegg. Her var det ingen funn, men samt¡dig ble det laget en god profil i sjaktekanten
som ble dokumentert og tatt prøver ut fra.

Figur 2L: Planbilde av A3 - Dyrkníngslag, i retning vest. Dyrkningslaget ble senere fjernet, og ingen funn ble gjort
under denne. Foto: Arild L. Teigen
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Profil : 22 cm i dybde
A3 har fire tydelige lag i profilen. @verst ligger matjorda, og deretter følger lag 2 med kullholdig

brunsvart sandholdig matjord er 7 cm dyp. Det eldste laget, lag 3, er 1 5 cm dyp. Undergrunnen

består av brunoransje leire.

Figur 22: Profilfoto av A3 - Dyrkningslag, retning nord. Foto: Arild L. Teigen

Tegnforklar¡ ng

I *s 1 - Brun matþrt

I *s 2 - Kullholdig brunsvert sandholdig matjord

I *S 3 - Grâbrun sandholdþ leirc

|-aig4 - Brunoransje leire

30 cm À
! st"in

Figur 23: Profiltegning av A3 - Dyrkningslag.
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id 69852 - Kongeveien

I følge den nasjonale databasen for kulturminner - Askeladden - skulle Kongeveien (id 69852) gå

igjennom planområdet. Det var ikke synlige spor etter hulveien i terrenget. Der den skulle ha gått
var det i dag traktorvei. Det ble ved to anledninger lagt sjakter (56 og 58) gjennom traseen for id
69852 i dyrka mark. lngen av sjaktene viste tydelige spor etter ferdselsåren. Dette kan skyldes feil
kartfesting, eventuelt at kulturminnet er Ødelagt av aktivitet i nyere tid.

Figur 24: Traseen for Kongeveien, retning sør. Veien skal fortsette videre sørover før den svinger opp til venstre i
bilde. Foto: Arild L, Teigen

Figur 25: Sørvestl¡ge del av sjakt 6, som ble lagt igjennom traseen for Kongeveien. Foto Arild L. Teigen
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Konklusjon

Under registreringen på Færden gård, vären 2Ot7 , ble det påvist et automat¡sk fredet kulturminne
i form av bosetningslokalitet - id 229519. Denne består av to kokegroper og et dyrkningslag.

Kullprøver er tatt ut av samtlige anlegg. Kullprøvene er ikke datert ved rapportens ferdigstillelse.
Kokegroper er et vanlig forekommende kulturminne i Buskerud.

Kokegroper finnes gjerne itilknytning til forhistoriske gårdsbosett¡nger og seremonielle steder, som

for eksempel gravfelt. Det er mange gravfelter i nærheten av planområde, blant annet et gra lt
(id 23048) som ligger 100 meter lengre nord. I tillegg har det v¡st seg at området har en spennende

historie som stekker seg langt bak i tid, hvor for eksempel vikinghjelmen fra Gjermundbu er funnet
like i nærheten.

Planområde ligger på en høyde med en lang sørvestvendt skråning. Fra nordøstre del, samt hele

-søndre
del,harvidt utsyn i hele den vestliç-horisonten-DeÈblejkke-funne-t-spor-etter tidligere

registrert kongevei. Dette skyldes trolig te¡l karttest¡ng, eventuelt kan den være uernet gjennom

nyere tids aktivitet. Kokegropene og dyrkningslaget ble dokumentert og utgravd som del av

foren kla dispensasjonsbehand ling.
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Vedlegg

Sjakteliste

Anleggsliste

44m 25-30 cm
Berg over hele med små lommer av brunoransje grusholdig sand.
Fuktie i svingen.

50m 30 cm Berg over hele med små lommer av brunoransje grusholdig sand.

42m 25-30 cm
Berg over hele med små lommer av brunoransje grusholdig sand.
Forstyrret i s6r av grøfT.

6m 2O-25cm Berg over hele
6m 2O-25 cm Berg over hele

29m 35-40 cm
Brunoransje grusholdig sand i østre del. Mørkere gråbrun
grusholdig sand i sørvest. Berg í svingen. Mye knyttnevestore stein
over hele.

45m 30-80 cm

Brunora nsje silthold ig sa nd. Mye knyttnevestore steiner.
Dyrkingslag (43) i senter, og dype masser fra senter mot øst.
Kokegroper like øst (A1) og vest (42) for A3. Fuktig leire i senter
under 43.

58m 40 cm Brunoransie s¡lthold¡s sand. Mve knvttnevestore steiner.
3m 35-40 cm Omrota og forstyrret av vann- og kloakkledning.
8m 35-40 cm Omrota og forstyrret av vann- og kloakkledning. Meget fuktig.

10m 10-35 cm
Berg i senter og søndre del. Brunoransje grusholdig sand i nordre
del. Dypere masser i nordre del.

3m 35 cm Berg over hele.
4m 20-30 cm Berg over hele.

Kokegrop
Sirkelformet. Tydelig ma rkert. Kull ra nd omgir
siltholdie sand, trekull og kokstein.

110 x 105 cm

Kokegrop
Mulig sirkelformet, men forstyrret av drenerings-
grøftiSØ oc Ø. Trekull, forvitret ste¡n og kokstein

160 x 143 cm

Dyrkingslag
lkke avgrenset. Brunsvart kullholdig sand. Jevnt lag

over hele. Avgrenset av sjaktekant i S og N.
3x9m

Færden - tør - nordre del ALT 15.05.17 Nø

Fotoliste
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ALT 1 5.05.1 7 NFærden - Før - nordre del
ALT 1 5.05.1 7 ssøFærden -tør - nordøstre del

1 5.05.1 7 VFærden - Før - nordvestre del ALT

ALT 1 5.05.1 7 sFærden -Før- senter
N VALT 1 5.05.1 7Færden -Før- nordøstre del

ALT 1 5.05.1 7 VFærden - tør - nordre del
ALT 1 8.05.1 7 NVFærden - A1 - kokegrop - plan

ALT 1 8.05.1 7 N VFærden - A1 - kokegrop - plan

ALT 1 8.05.1 7 N VFærden - A1 - kokegrop - plan

ssv ALT 1 8.0s.1 7Færden - A2- kokegrop - plan

ALT 1 8.05.1 7 ssvFærden - A2- kokegrop - plan

N VALT 1 8.05.1 7Færden - A2- kokegrop - plan

ALT 1 8.05.1 7 NVFærden - A2- kokegrop - plan

ALT 1 8.0s.1 7 NVFærden - A2- kokegrop - plan

Færden-før-kongevei- AtT_ l-9.05-a7-
ALT L9.05. L7 N VFærden - tør - nordvestre del
ALT 1 9.05.1 7 NøFærden - Før - nordvestre del
ALT 1 9.05.1 7 søFærden - Før - nordvestre del

L9. O5. L7 sø ALTFærden - Før - retning kongevei og søndre del
ALT 22.05.1 7 VFærden - dyrkingslag

_¡ '++_ +ß#I -
ALT 22. O5. L7 ø Færden - dyrkingslag
ALT 22.Os.t7 ø Færden - dyrkingslag
ALT 22.05. L7 N VFærden - Etter - oversikt
ALT 22. O5. L7 NFærden - Etter - oversikt

22. O5. L7 NøFærden - Etter - oversikt ALT

ALT 22. O5. L7 SFærden - Sjakt 1

Nø ALT 22. O5. L7Færden - Sjakt 1

ALT 22. Os. L7 NøFærden - Sjakt 1

NøALT 22. O5. L7Færden - Sjakt 2

ALT 22. O5. L7 sFærden - Sjakt 2

ALT 22.O5.t7 sFærden - Sjakt 3

ALT 22.Os.r7 NøFærden - S¡akt 3

ALT 22. O5. L7 VFærden - Sjakt 4

øALT 22. O5. L7Færden - Sjakt 5

ALT 22.05. L7 VFærden - Sjakt 6

ALT 22.05. L7 NøFærden - Sjakt 6
ALT 22. O5. L7 ø Færden - S¡akt 7

ALT 22.0s.L7 VFærden - Sjakt 7

V ALT 22. O5. L7Færden - Sjakt 8

ALT 22.05. L7 ø Færden - Sjakt 8

øALT 22.Os.r7Færden - Sjakt 9

ALT 22.05. L7 VFærden - Sjakt 9

ALT 22. O5.r7 VNVFærden - Sjakt 10

ALT 22. O5. L7 NVFærden - Siakt 11

ALT 22. O5. L7 NøFærden - Sjakt 11

ALT 22. O5.17 søFærden - Siakt 12

ALT 22.05. L7 ø Færden - Sjakt 13

Side 24 av 26



Færden boligområde

Færden - Siakt 7 (tv) oe Sjakt 8 (th) ALT 22. O5. L7 ø
Færden - Kongevei i sjakt 8 ALT 22. O5. L7 s
Færden - Kongevei isiakt 8 ALT 22. O5. L7 s
Færden - Dyrkingslag - profil ALT 22. O5. L7 N

Færden - Dyrkingslag - profil ALT 22. O5. L7 N

Færden - Dyrkingslag - profil ALT 22. O5.t7 N

Færden - Dvrkingslag - profil ALT 22.05.r7 N

Færden - mulig stolpehull- plan ALT 22. Os.t7 sø
Færden - mulig stolpehull- profil ALT 22.05.L7 sø
Færden - mulig stolpehull - profil ALT 22. O5. L7 sø
Færden - mulig stolpehull - plan ASM 23. O5. L7 sø
Færden - mulig stolpehull- plan ASM 23. Os. L7 ø
Færden - mulig stolpehull- plan ASM 23.05. L7 ø
Færden - mulig stolpehull- plan ALT 23. O5.77 sø
Færden - mulig stolpehull- profil (som bilde 2156) ASM 23. O5. L7 ø
Færden - mulig stolpehull- profil (som bilde 2158) ALT 23. O5.17 sø
Færden - mulig stolpehull - profil (som bilde 2158) ALT 23. O5. L7 sø
Færden - mulig stolpehull- plan ALT 23. O5. L7 øsø
Færden - mulig stolpehull- profil (som bilde 2L56-
2Ls7l ASM 23. O5.t7 sø

Færden - mulig stolpehull- profil (som bilde 2L56-
2ts7) ASM 23. O5. L7 sø

Færden - mulig stolpehull - profil (som bilde 2162) ALT 23. O5. L7 sø
Færden - mulig stolpehull- profil (som bilde 2162) ALT 23. O5. L7 sø
Færden - arbeidsbilde - Ania og A1 ALT 23. O5. L7 V

Færden - arbeidsbilde - Anja og A1 ALT 23. O5.17 V

Færden - arbeidsbilde - Anja og A1 ALT 23.05.t7 V

Færden - Kokegrop - A2 - plan ALT 23. O5.t7 sø
Færden - Kokegrop - A2 - plan ALT 23. O5. L7 sø
Færden - Kokegrop - A2 - plan ALT 23. O5. L7 sø
Færden - Kokegrop - A2 - plan ALT 23. O5.t7 sø
Færden - Kokegrop - A1 - profil ALT 23. O5. L7 sø
Færden - Kokegrop - A1 - profil ALT 23. O5. L7 sø
Færden - Kokegrop - A1 - profil ALT 23. O5. L7 sø
Færden - avskrevne stolpehull ALT 23. O5. L7 sø
Færden - kokegrop - A2 - profil ASM 23.0s. L7 sø
Færden - kokegrop - A2 - profil ASM 23. O5.t7 sø
Færden - kokegrop - A2 - profil ASM 23. O5. L7 sø
Færden - kokegrop - A2 - profil ASM 23. O5.77 sø
Færden - kokegrop - A2 - profil ASM 23. O5.t7 sø
Færden - kokegrop - A2 - profil ASM 23. O5. L7 sø
Færden - kokegrop - A2 - profil ASM 23. O5. L7 sø
Færden - mulig stolpehull/kokegrop - plan ASM 23.O5.r7 Nø
Færden - mulig stolpehull/kokegrop - plan ASM 23. O5.t7 Nø
Færden - mulig stolpehull/kokegrop - profil ASM 23. O5. L7 Nø
Færden - oversikt - søndre del ALT 23. O5. L7 NV

Færden - oversikt - søndre del ALT 23. O5.17 NV
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Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Tollbugata 2 Statens vegvesen

Region sør firmapost - sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Regnskap

Postboks 723 Stoa Postboks 702

4808 ARENDAL Org.nr: 971 032081 981 5 Vadsø

Ringerike kommune

Postboks 1 23 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Anne - Mette Bjertnæs /

3221 4342

1 6/8072 - 6 Ken Ove Heiberg 29.05.201 7

Færden Boligområde - offentlig ettersyn av reguleringsplan

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for 1 5 boenheter på Færdentoppen.

Planområdet ligger sentralt i Haugsbygd. Adkomsten til planområdet er fra Færdenveien, en

kommunal veg som knytter boligområde til fylkesveg 241 ved Klekken.

Statens v egvesen anbefaler at antall boenheter konkretiseres i reguleringsbestemmelsene. Vi

forutsetter at det ikke bygges mer enn 1 5 boenheter.

Vi har ingen ytterligere kommentarer.

Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Bjertnæs Anne - Mette

Senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .



RINGERIKE KOMMUNE
Landbrukskontoret

Notat

Til: Ken Ove Heiberg,

Fra: Lisa Helgesson

Kopi :

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato

15 / 5952 - 25 16736 / 17 L12 12.05.2017

Jordvern og naturverdier - 417 Færden gård - boligområde Gnr/bnr 137/1

Landbrukskontoret har følgende merknader i forhold til jordvern og landbruksverdier:

Cowi skriver i planbeskrivelsen at 5,7 dekar dyrka mark vil bebygges med boliger. Det
kan nok stemme, men all dyrka mark innenfor planområdet må regnes som tapt.
Landbrukskontoret mener derfor at nærmere 6,5 daa fulldyrka mark vil bli omdisponert
som følge av planen.

Planprogrammet beskriver dyrkamarka som inneklemt og beliggende i utkanten av
gården, og at store sammenhengende arealer av dyrka mark ikke vil bli berørt.
Landbrukskontoret vil påpeke at arealene innenfor planforslaget er en del av en stor
teig fu lldyrka mark på til sammen 157,7 daa, og at arealene er fullt ut drivverdige selv
om de er en del av en smalere «tarm». Arealene brukes til kornproduksjon i dag.

Plankartet viser boligbebyggelse helt ut i plangrensa mot fulldyrka mark i vest. Dette
er uhel dig, og vil føre til ytterligere press på dyrka mark. Det burde vært satt av en bred
buffersone mot dyrka mark.

Deler av boligbebyggelsen i sør ligger på dyrkbar mark. Dette er ikke nevnt i
planprogrammet. I jordloven er det forbud mot omdisponering av båd e dyrka og
dyrkbar mark.

Landbrukskontoret viser til Fylkesmannen i Buskeruds uttalelse til varsel om oppstart
av 17.02.2016: Fylkesmannen anbefaler at lokalisering av nye boliger primært skjer i
tråd med fastsatt utbyggingsmønster i overordna plan der kommunen kan vurdere
behovet for boliger i en større sammenheng. Gjeldende kommuneplan er fra 2007 og
vi er kjent med at kommune n skal starte rullering av denne innen kort tid. Et sentralt
tema i dette arbeidet vil være hvor stor andel av boligveksten som skal styres til
Hønefoss - området og hvordan dette vil påvirke de mindre boligområdene i utkanten
av kommunen. Ut fra nasjonale jordvernhensyn og nasjonale føringer knyttet til



samordnet areal - og transportplanlegging, vil vi fraråde omdisponering av den dy rka
marka i dette området. Fylkesmannen er altså negativ til å benytte dyrka mark til
boligformål i dette området.

Landbrukskontoret viser til brev fra Kommunal - og moderniseringsdepartementet
(KMD) av 07.04.2017 hvor det ble gjort vedtak på ikke å godkjen ne boligfelt i
Krakstadmarka med begrunnelse at den aktuelle kommunedelplanen ville ført til
omdisponering av dyrka mark, og det ble vist til at kommunen har stor tomtereserve i
godkjente byggeområder og et betydelig fortettingspotensial i Hønefoss by.
Lan dbrukskontoret mener dette er direkte overførbart til andre planer som omhandler
boligbygging på dyrka mark i kommunen.

Det er en nasjonal målsetning om å redusere omdisponeringen av dyrka mark, og nylig
ble målsetningen skjerpet fra 6000 daa/år ned til 40 00 daa/år. Omdisponering av
fulldyrka mark må derfor ned for å kunne nå dette målet, og kun samfunnsinteresser av
stor vekt kan verifiser e nedbygging.

Naturverdier:

I planbeskrivelsen er det gjort en vurdering av naturmangfoldloven (NML) §§ 8 - 12.
Her komm er det fram at det ikke finnes noen verdier innenfor området, det være seg
naturtyper eller rødlistearter/viktige arter. Dette er riktig, men det er betenkelig at det
ikke nevnes med ett ord at det finnes mange kjente forekomster av den prioriterte arten
D ragehode i nærliggende områder rundt hele planområdet. Selv om det ikke er
registrert individer i umiddelbar nærhet eller innenfor planavgrensningen bør det gjøres
oppmerksom på dette . Dragehode har egen forskrift, og det er forbudt med all form for
ødeleg gelse av individer.



RINGERIKE KOMMUNE
Kommuneoverlegen

Postboks 123, 3502 Hønefoss postmottak@ringerike.kommune.no
Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30 www.ringerike.kommune.no

Ringerike kommune
Areal - og byplankontoret

12.06.2017

Vår ref.: 2015 \ 5952

Uttalelse til reguleringsplan nr. 417 Færden boligområde

Det vises til kunngjøringen på Ringerike kommunes nettside 28.4.2017 sist endret 19.5.2017.

Vår hjemmel
Lov om fol kehelsearbeid (Folkehelseloven)
Forskrift om miljørettet helsevern

Uttalelse
Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan virke
negativt inn på folks helse. Disse er fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer, jf.
Folkehelselovens § 8. To av satsningsområdene i kommunens folkehels emelding er «Aktivitet
for alle» og «Best for barn».

I denne reguleringsplanen vil det potensielt være miljø - og helsefaktoren knyttet til
radonforekomst i byggegrunn som må hensynstas . I planutkastet er det lagt til grun n at
påvirkningsfaktore ne skal lø ses gjennom utforming av bygget og eiendommen.
Foreslåtte regulerte område for boliger anses for å ha en gunstig beliggenhet i forhold til kort
gangavstand til skole, idrett og lek eplasser. Trygge skoleveier og universell utforming er en
forutsetning.

Med hilsen e.f.

Unni Suther
Fagansvarlig for miljørettet helsevern
90562030
unni.suther@ringerike.kommune.no

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift .



RINGERIKE KOMMUNE
Byggesakskontoret

Notat

Til: Ken Ove Heiberg,

Fra: Ingrid Strømme (Forurensningsmyndigheten)

Kopi :

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato

15 / 5952 - 22 16002 / 17 L12 08.05.2017

Vann - og avløpsforhold - Færden boligområde Gnr/bnr 137/1

Det vises til brev datert 28.4.17 om offentilg ettersyn av plannr 417 Færden Boligområde, samt
sakspapirer inkludert VA - notatet.

Forurensningsmyndigheten mener planbestemmelsene bør være tydeligere når det gjelder kr av
om tilknytning til offentlig vann - og avløp . Følgende formulering foreslås under under
Fellesbestemmelsene:

«Ny bebyggelse skal tilknyttes offentlig v ann - og avløpsledning » .



Fra: Espen Sjåstad [Espen.Sjastad@ringeriks - kraft.no]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: Ken Heiberg [Ken.Ove.Heiberg@ringerike.kommune.no]
Sendt: 08.05.2017 12:15:12
Emne: SV: 417 Færden Boligområ de - offentlig ettersyn av reguleringsplan
Vedlegg: image001.jpg; image002.png; Færden boligområde 0605_417.JPG

Vi viser til mottatte varsel om detaljregulering for Færden boligområde i Ringerike kommune av 28.4.2017.

Ringeriks - Kraft Nett har noe nett i og rundt planområdet, se vedlagte kartskisse.

Blå stiplet strek – Lavspentkabeltrase
Blå heltrukken strek – Lavspentlufttrase
Grønn firkant – Lavspent kabelskap
Rød stiplet strek – Høyspentkabeltrase
Rød heltrukken strek – Høyspentlufttrase
Symbol med to røde trekanter – Nettstasjon med transformator i kiosk
Symbol med en rød trekant – Nettstasjon med transformator i mast

Vi viser til forskrift for elektriske forsyningsanlegg (fef 2006) §6 - 4 Avstander, kryssinger og nærføringer. Den horisontale avstanden fra ytterste fase på
høyspentlinjen til nærmeste punkt på bygninger må være større enn 6,0 meter. Likeledes er den minste horisontale avstanden fr a høyspentkabel til
nærmeste punkt på bygning 2,0 meter.

Ringeriks - Kraft Nett leverer strømforsyning i samsv ar med gitte konsesjoner. I denne sammenheng viser vi til våre til enhver tid gjeldende tilknytnings -
/leveringsvilkår i forbindelse med nye anlegg og endringer/flyttinger av våre anlegg som følge av utbyggingen av planområdet. Det samme gjelder også
eventu elle midlertidige anlegg under arbeidene. Se tilknytningsvilkår på vår hjemmeside:

http://www.ringeriks - kraftnett.no/nettleie/tilk nytning - til - nettet/

Vi ønsker å bli informert i den videre planfasen. Dette for å kunne planlegge eventuelle endringer/flyttinger/ombygginger av eksisterende anlegg og nye
anlegg samtidig med utbyggingen av planområdet.



Med vennlig hilsen
Espen Sjåstad
Sivilingeniør

Mobil +4791655613
Kontor 32 11 95 08
e - post Espen.Sjastad@ringeriks - kraft.no







KRAV TIL
SNUHAMMER OG SNUPLASS

Mål og kurver på snuhammer og
snuplass i forskjellige retninger.

Rev: 2017



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

Høyt & lavt AS

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato
15 / 5952 - 32 22201 / 17 L12 26.06.2017

Svar - Begjæring om innsyn i sak

Viser til begjæring om innsyn i sak. Det er i denne saken over 30 journalposter og det bes
derfor om en spesifisering på hvilke journalposter det ønskes innsyn i.

Med hilsen

Mathilde Høglund
rådgiver
mathilde.hoglund@ringerike.kommune.no

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi:

Vedlegg:
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1 Bakgrunn

Hensikten med planforslaget er å legge til rette fo r frittliggende/konsentrert småhusbebyggelse med
tilhørende anlegg, på Færdentoppen i Haugsbygd. Pla nforlsaget omfatter også to eksisterende boliger
som er relativt nyoppført og som hører naturlig til arealet. Reguleringsstatus oppdateres for disse.

Planområdet består av del av eiendommen Færden gård gnr/bnr. 137/1 med tilliggende tomter gnr/bnr.
137/62, 63 og 64.

Det finnes to
eksisterende eneboliger, fordelt på tre tomter sør i planområdet. Den ene boligen er under oppføring,
den andre er relativt nyoppført.

Planområdet ligger i den vestvendte lia som strekke r seg fra Haugsbygd i retning syd. Området har en
flott utsikt mot vest, mot Hønefoss og Norefjell. P lanområdet preges av småkupert landskap, med 5 –
10 meter høydeforskjell mellom øvre og nedre del. P å høydrdraget mot sør ligger de to eksisterende
eneboligene. Boligene ligger langs Færdenveien, og det nordligste huset ligger på en liten
kolle/høydedrag med synlig beliggenhet. Her er det i den senere tiden etablert en stor fylling nord og
vest for huset.

Den delen av planormådet som skal utvikles med ny b oliger ligger mot nordvest. Dette består av
dyrket mark som ligger lavere i landskapet enn områ dene rundt. Terrenget stiger i retning øst og nord,
mens det flater ut i retning sør og vest.
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2 Innledning

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-3, skal d et gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse ved
utarbeidelse av planer for utbygging:

”… Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planm yndigheten påse at risiko- og
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, ell er selv foreta slik analyse. Analysen skal vise all e
risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og
eventuelle endringer i slike forhold som følge av p lanlagt utbygging. Område med fare, risiko eller
sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6 …”

Risiko benyttes for å angi en fare, og er knyttet t il uønskede hendelser der det kan oppstå skader,
ulykker eller tap av produksjon og/eller materielle verdier. Risiko i forbindelse med arealplanlegging
defineres som produktet av sannsynligheten for en u ønsket hendelse, og konsekvensen av denne
hendelsen.

Risiko = sannsynlighet x konsekvens

Risiko- og sårbarhetsanalysen skal kartlegge hvilke uønskede hendelser det er aktuelt å forebygge elle r
planlegge tiltak mot. Hendelser som har stor sannsy nlighet og store konsekvenser gir størst risiko.
Hendelser som har liten sannsynlighet og små konsek venser gir liten risiko.
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3 Metode

Denne risiko- og sårbarhetsanalysen tar utgangspunk t i følgende graderingskriterier:

Gradering av sannsynlighet:
o Meget sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt mer enn 1 gang per år
o Sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 1-10 år.
o Mindre sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 10-100 år.
o Lite sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt sjeldnere enn 1 gang per 100 å r.

Gradering av konsekvenser for person og/eller miljø skader, samt økonomiske konsekvenser:
o Ufarlig: Ingen person- eller miljøskader. Økonomiske konsekv enser opp til

100 000kr
o En viss fare: Få og små personskader, mindre miljøskader. Økonomi ske

konsekvenser mellom 100 000kr og 1 million kr.
o Kritisk: Få, men alvorlige personskader, og omfattende miljø skader.

Økonomiske konsekvenser mellom 1 og 10 millioner kr .
o Farlig: Opp til fem døde, og opp til 20 alvorlig skadde/syk e. Økonomiske

konsekvenser mellom 10 og 100 millioner kr.
o Katastrofalt: Mer enn fem døde, og mer enn 20 alvorlig skadde/syk e.

Økonomiske konsekvenser over 100 millioner kr.

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt

Meget sannsynlig

Sannsynlig

Mindre sannsynlig

Lite sannsynlig

Akseptabel risiko.

Liten risiko, avbøtende tiltak kan vurderes.

Avbøtende tiltak er nødvendig. Vurder endring av p lan.

Risiko er uakseptabel. Planarbeid skrinlegges ders om endring av plan og/eller avbøtende
tiltak ikke gir markant forbedring av risikonivå.

Sannsynlighet:

Konsekvens:



RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 9

4 Forhold og uønskede hendelser

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering
Nei Ja

Naturgitte forhold
1 Er området utsatt for snø- eller steinskred? x
2 Er det fare for utglidning (er området geoteknisk

ustabilt)?
x Området ligger over den marine

grense på kote +171 og befinner
seg innenfor et område med
løsmasse av forvitringsmateriale.
I berggrunnen finnes i hovedsak
leirskifer og kalkstein, jf.
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/ .

Det er ikke registrert skredfare i
området, jf. NVEs kartdatabase.

3 Er området utsatt for flom i innsjø/vann? x
4 Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder

lukket bekk?
x Det er ikke registrert flomfare i

området, jf. NVEs kartdatabase.

5 Er det radon i grunnen? Planområdet ligger innenfor
større felt med alunskifer som
dekker store deler av Haugsbygd
jf. nettkart fra NGU. Nødvendige
tiltak gjennomføres.

6 Er området vindutsatt? x
7 Er området nedbørutsatt? x

Infrastruktur
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan
inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en
risiko for området?

8 - Hendelser på veg En ulykke på Færdenveien kan
redusere framkommeligheten
til/fra området. Færdenveien har
imidlertid adkomst fra Fylkesvei
241 fra to ulike steder, så
sannsylighetenen er liten.

9 - Hendelser på jernbane x
10 - Hendelser på innsjø/vann/elv x
11 - Hendelser i luften x

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan
inntreffe i nærliggende virksomheter
(industriforetak etc.), utgjøre en risiko for
området?

x

12 - Uslipp av giftige gasser/væsker x
13 - Uslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare x
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gasser/væsker
Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester
spesielle ulemper for området:

x

14 - Elektrisitet x
15 - Teletjenester x
16 - Vannforsyning x
17 - Renovasjon/spillvann x

Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom
området:

18 - Påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? x Magnetisk felt er mindre enn den
regulerte byggeforbudssonen, og
tiltatket påvirkes derfor ikke av
magnetisk felt fra
høyspentledning. Det er ikke
magnetisk felt på bakkenviå
under høyspentlinjen, og
påvikrningen på omgivelsene er
dermed minimal.

19 - Er det spesiell klatrefare i forbindelse med
master?

x

Er det spesielle farer forbundet med bruk av
transportnett for gående, syklende og kjørende
innenfor området:

x

20 - Til skole/barnehage? x

21 - Til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? x

22 - Til forretning etc.? x

23 - Til busstopp? x

Brannberedskap
24 - Omfatter området spesielt farlige anlegg? x
25 - Har området utilstrekkelig brannvannforsyning

(mengde og trykk)?
x

26 - Har området bare en mulig atkomstrute for
brannbil?

Boligområdet planlegges med en
adkomst, denne legges mot
Færdenveien. Dette kan medføre
en viss fare i tilfelle brann i
området.

Tidligere bruk
Er det mistanke om forurensning i grunnen fra
tidligere virksomheter?

x

27 - Bensinstasjon/bilverksted
/tankanlegg

x

28 - Mekanisk verksted x
29 - Galvaniseringsverksted x
30 - Impregneringsverk x
31 - Avfallshåndtering/deponi x
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32 - Gjentatte rivingsarbeider/
rehabilitering av bygninger fra 1950 -1980

x

33 - Gruver: åpne sjakter, steintipper etc. x
34 - Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer

etc.
x

Omgivelser
35 Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med

spesiell fare for usikker is?
x

36 Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør
spesiell fare (stup etc.)

x

Ulovlig virksomhet
Sabotasje og terrorhandlinger x

37 - Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? x
38 - Finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i

nærheten?
Hønefoss kan være et terrormål,
men planforslaget vil ikke
medvirke til å øke denne faren.

(Sett inn nr. fra tabellen over i denne sammenstill ingen for de forholdene/uønskede
hendelsene som ikke kan krysses ut):

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt

Meget sannsynlig

Sannsynlig 5

Mindre sannsynlig 8 26

Lite sannsynlig 38

Sannsynlighet:

Konsekvens:
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5 Oppsummering og vurdering

I det følgende redegjøres det for bakgrunnen for ri sikovurderingen, samt eventuelle avbøtende tiltak
for forhold og uønskede hendelser i gul, oransje og rød risikosone.

Naturgitte forhold
5. Radon: Planområdet ligger innenfor større felt med alunski fer som dekker store deler av Haugsbygd
jf. nettkart fra NGU. Det er ikke registrert radon i grunnen her, men dette utelukker ikke at radon ka n
forekomme.

Avbøtende tiltak: I henhold til plan- og bygningslovens § 29-5, skal ethvert bygg oppføres slik at det
oppfyller krav til helse- og miljø. Dette innebærer at en må forholde seg til teknisk forskrifts
bestemmelser angående radon ved oppføring av nybygg . (§ 8-33 Forurensninger, punkt 4. Radon): "…
Bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker so m oppholder seg i et byggverk ikke eksponeres
for radonkonsentrasjoner i inneluften som kan gi fo rhøyet risiko for helseskader …". Avklaring med
hensyn til behov for avbøtende tiltak gjøres i forb indelse med byggesaksbehandling.
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Utsnitt fra NGUs kartdatabase som viser Radon – akt somhetsgrad. Planområdet ligger i sone moderat
til lav og usikker.

Infrastruktur
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inn treffe på nærliggende transportårer, utgjøre en
risiko for området?
8. Hendelser på veg: En ulykke på Færdenveien kan redusere framkommelig heten til/fra området.
Færdenveien har imidlertid adkomst fra Fylkesvei 24 1 fra to ulike steder, så sannsylighetenen er lite n.

Påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer?
18. El. linjer: Planforslaget ivaretar hensyn til magnetisk felt f ra høyspentlinje. Beregninger viser at
bygg på tre etasjer ikke bør plasseres nærmere enn 5,5m fra høyspentlinjen. I planforslaget er forskri ft
for elektrisk forsyningsanlegg ivaretatt, slik at b ebyggelsen plasseres med en minsteavstand på 8m fra
senter av mast. Det vil ikke være magnetisk felt fr a høyspentlinjen over 0,4 µT på bakkenivå, like
under høyspenlinjen. Området påvirkes dermed ikke a v magnetfelt fra høyspenlinjen slik planforslaget
er fremstilt.

Har området bare en mulig atkomstrute for brannbil?
26. Adkomst for brannbil: Boligområdet planlegges med en adkomst, denne legge s mot Færdenveien.
Dette kan medføre en viss fare i tilfelle brann i o mrådet.

Ulovlig virksomhet
Hønefoss kan være et terrormål, men planforslaget v il ikke medvirke til å øke denne faren.
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6 Konkl u sjon og anbefal i ng

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er lavt. Av tiltak
som kan innarbeides i en arealplan er det avbøtende tiltak for å unngå uønskede hendelser er det
trafikksikkerhetstiltak og tiltak ifht. radon, som vil være aktuelt for områdeplanen.
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7 Kilder

Ringerike kommunes hjemmeside:
Norges geologiske undersøkelses kartbase: http://www.ngu.no/kart/losmasse/
Norges vassdrags- og energidirektorats hjemmeside: http://www.nve.no/
Nasjonal vegdatabank på vegvesenets nettsider (NVDB ): http://www.vegvesen.no/
Arealis (kartdata på nett): http://www.ngu.no/kart/arealisNGU/

26.9.17

________________________
Underskrift
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1 Formål

Dette notat er en redegjørelse for hvorvidt det er teknisk mulig å legge om
kommunalt vann- og avløpsnett (VA-nett) i forbindel se med utbygging av
Færdentoppen, Ringerike kommune. For å svare på det te presenteres et antatt
profil på dagens ledninger samt forslag til ny tras e med plan og profil-tegninger.
Behovet for nye kummer og ledninger belyses også.

Eksisterende VA-nett ligger delvis på arealer som e r foreslått regulert for
boligbebyggelse og kan flyttes til arealer foreslåt t regulert for vei for å unngå
konflikt med bygg og bedre adgang for drift, se ved legg A, Reguleringsplan for
Færdentoppen boligområde – Utkast til planforslag.

2 Eksisterende situasjon

Forslag til reguleringsplan for Færdentoppen omfatt er ca. 10,8 daa
boligbebyggelse og 0,9 daa vei. Eksisterende VA-led ninger befinner seg på begge
typer arealer.

Av kommunale VA-ledninger finnes det i dag en overv annsledning på Ø300mm
PVC og en spillvannsledning Ø200mm PVC på totalt ca . 185 m. I tillegg finnes det
en Ø63mm PVC vannledning på ca. 65 m. Overvannsledn ing har utløp til bekk
nord av området. Spillvannsledningen overfører spil lvann fra Færdenmarka retning
vest. Se vedlegg B for plantegning over eksisterend e VA-nett.

Av kommunale VA-kummer finnes 1 spillvannskum og 1 overvannskum på arealer
foreslått regulert for boligbebyggelse.

Ved å forutsette at eksisterende ledninger følger t erreng, er tilgjengelig fall mellom
49 og 155 ‰, se vedlegg C.

3 Ny situasjon – omlegging

Omlegging av eksisterende ledninger bør omfatte van n så vel som spillvann og
overvann. Foreslått bebyggelse vil sette krav til s lukkevann på minimum 20 l/s (jfr.
§11-17 i Plan og Bygningsloven). Ringerike kommune har lokal bestemmelse på
her med samtidighet av mengdekrav skal være mot et resttrykk på 2 bar. Den
eksisterende Ø63mm PVC vannledningen vil hydraulisk kunne ha vanskeligheter
med å dekke dette. I tillegg har kommunen et krav t il minimumsdimensjon for
kommunal hovedvannledning og det anbefales derfor å legge en ny vannledning
på Ø110mm fra eksisterende vannkum i Færdenveien.
I følge informasjon fra VAR-faglig i Ringerike komm une, Magne Lohre, så forsynes
lavest beliggende bebyggelse i Færdenmarka i dag me d vann fra Gjerdmundbo
høydebasseng, ca. kote +323. Færdentoppen boligområ det vil bli høydeplassert på
ca. kote +245. Dette gir et statisk trykk på ca. 80 m, som er tilstrekkelig for å dekke
kommunens krav til minimumstrykk ved brann, i tille gg til at Plan og
Bygningslovens overordnede krav på 1 bar da også er tilfredsstilt, jfr. Plan og
Bygningsloven §15.9, 1.ledd.

Med krav til maksimalt slangeutlegg på 50 m medføre r det et behov for 2
vannkummer med brannvannsuttak. Hva som blir faktis ke krav til avstand mellom
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vannkummer skal avtales med VA-ansvarlig i kommunen ( I følge Ringerike
kommunes VA-norm). Vannledningen avsluttes i vannku m i vei, sør av areal BLK
(se vedlegg B), og gir totalt ca. 150 m med ny vann ledning.

Overvann og spillvann foreslås også med nye ledning er fra eksisterende kummer i
Færdenveien, hhv. 18357 og 18356, og legges i samme grøft som vannledningen,
på samme nivå. Ledningen følger samme trase som van nledningen, men hvor
vannledningen avsluttes føres overvann og spillvann mot nord. Spillvannet
tilknyttes eksisterende ledning i kum 18809 og over vannsledningen avsluttes med
utløp til bekk ca. samme sted. Dette gir totalt ca. 205 m med ny spillvann og
tilsvarende med ny overvannsledning.

Ledningsdimensjon økes ikke for verken spillvann el ler overvann. Selv om
utbygging vil føre til økt tilknytning har eksister ende dimensjoner svært god
kapasitet ved laveste fall gjennom området (50 ‰ gi r nesten 70 l/s).

Med foreslåtte trase legges ledningene med fall mel lom 45 og 101 ‰, se vedlegg
D. I Ringerike kommunes VA-norm stilles det krav ti l fall høyere enn 10 ‰ for
spillvannsledninger. Dette kravet oppfyller foreslå tte omlegging.

For vestre del av felt BF må avløp fra bebyggelse l igge min 90 cm over
tilknytningspunkt. Dette må kontrolleres i forbinde lse med detaljprosjektering.

Teknisk løsning for Va-anlegg nedstrøms planområdet må vurderes i etterkant av
planvedtak.

Oppsummering
Omlegging av vann og avløp ved Færdentoppen boligom rådet lar seg gjøre ved for
eksempel presenterte forslag. Fall på spillvannsled ning kommer ikke under kravet
på 1 ‰.

Presenterte forslag legger opp til følgende nytt ma teriell og mengder:
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4 Vedlegg A: Reguleringsplan for Færdentoppen
boligområde – Utkast til planforslag (26.09.201 7)
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5 Vedlegg B: Plantegning, eksisterende ledningsnett
og forslag til omlegging
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6 Vedlegg C: Profil, antatt eksisterende

Antatt profil av eksisterende ledninger. Forutsette r at ledningene følger terreng, at
ledningen er lagt frostfritt og på forskjellige niv å.
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7 Vedlegg D: Profil, etter omlegging

Profil etter omlegging av ledninger. Forutsetter at ledningene følger terreng, at
ledningen er lagt frostfritt og på samme nivå.



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/5952-20  Arkiv: L12  

 

Sak: 14/17 

 

Saksprotokoll - Detaljregulering for Færden boligområde – 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

 
1. Forslag til detaljregulering for plan nr. 417 Færden boligområde sendes på høring og 

legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Før 2. gangsbehandling skal det gjennomføres arkeologisk registrering av 

planområdet. § 1.7 Kulturminner 2.ledd tas ut av reguleringsbestemmelsene.  

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

4. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 170 Færdenmarka 

(vedtatt 31.01.1985) og 56-03 Haugsbygd felt A-B (vedtatt 30.09.1972) som overlappes 

av ny plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, ved 

vedtak av reguleringsplan plan nr. 417 detaljregulering for Færden boligområde. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 25.04.2017: 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/5952-19  Arkiv: L12  

 

Sak: 24/17 

 

Saksprotokoll - Detaljregulering for Færden boligområde – 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til detaljregulering for plan nr. 417 Færden boligområde sendes på høring og 

legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Før 2. gangsbehandling skal det gjennomføres arkeologisk registrering av 

planområdet. § 1.7 Kulturminner 2.ledd tas ut av reguleringsbestemmelsene.  

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

4. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 170 Færdenmarka 

(vedtatt 31.01.1985) og 56-03 Haugsbygd felt A-B (vedtatt 30.09.1972) som overlappes 

av ny plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, ved 

vedtak av reguleringsplan plan nr. 417 detaljregulering for Færden boligområde. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.04.2017: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt mot 1 stemme (MDG) som Hovedutvalgets (HMA) 

innstilling til formannskapet. 

 
 



Arealtabell; 

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg;Areal (daa)

Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse (2);56

Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse;36

Lekeplass;0 2

Sum areal denne kategori:;94

 ; 

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur;Areal (daa)

Annen veggrunn - tekniske anlegg (5);06

Gang-/sykkelveg (2);0 6

Veg (2);1 1

Sum areal denne kategori:;23

 ; 

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur;Areal (daa)

Friområde (2);4 6

Grønnstruktur (2);2

Sum areal denne kategori:;66

 ; 

Totalt alle kategorier: 	 18,3; 
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
Arkivsaksnr.: 15/5952-18   Arkiv: L12  

 

0605_417 Detaljregulering for Færden boligområde – 1. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for plan nr. 417 Færden boligområde sendes på høring og 

legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Før 2. gangsbehandling skal det gjennomføres arkeologisk registrering av 

planområdet. § 1.7 Kulturminner 2.ledd tas ut av reguleringsbestemmelsene.  

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

4. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 170 Færdenmarka 

(vedtatt 31.01.1985) og 56-03 Haugsbygd felt A-B (vedtatt 30.09.1972) som overlappes 

av ny plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, ved 

vedtak av reguleringsplan plan nr. 417 detaljregulering for Færden boligområde. 

 

 

 

Sammendrag 

Forslag til detaljregulering tilrettelegger for bygging av 10-15 boenheter fordelt på 

frittliggende småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse. Området planforslaget 

omfatter er delvis regulert til boligformål i eksisterende plan 170 Færdenmarka. I følge 

grunnkartet er ca. 14 daa regulert til boligformål i eksisterende plan, av dette utgjør ca. 3,4 

daa fulldyrket mark. Resterende 7 daa er i forslaget i gjeldende regulering avsatt til LNF, av 

dette er ca. 2,8 daa fulldyrket mark. Gjennomføring av planen vil medføre fortetting, da LNF-

området tilnærmet grenser til boligområder i nord, øst og sør. Et lite grøntareal i nord er 

regulert i 56-03 Haugsbygd Felt A-B og vil videreføres som grøntareal.  Rådmannen anser 

utnyttelsen av området som høy og mener utformingen av boligene og plasseringene av disse 

innenfor planområdet vil være viktig for å tilrettelegge for gode bokvaliteter.  

 

Omdisponering av fulldyrket mark til boligformål er generelt uønsket, men plasseringen av 

den dyrkbare jorden gjør den godt egnet som fortetting av området, og det vil være et 

naturlig boligområde. Rådmannen anbefaler at planen blir lagt ut på høring. 



 

 

Bakgrunn 

Østre del av planområdet ligger i eksisterende plan nr. 170 Færdenmarka. Her er det satt av 

noe areal til bolig og noe til leke-/friluftsområde. Det er også regulert en vei som kobler 

Færdenveien med G/S nord for planområdet. Forslagsstiller ønsker å regulere ytterligere del 

av sin eiendom til boligområde for å skape et helhetlig og nytt boligområde. Den nye delen 

som skal reguleres er i sin helhet i dag i LNF-område. I eksisterende plan nr. 170 

Færdenmarka er det allerede regulert for 7 boliger i det aktuelle området.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Tiltaket er varslet privat 21.01.16 i Ringerikes Blad. Siste frist for merknader var satt til 

20.02.16. 

 

Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 

På deler av foreslått planområde er arealene ubebygde. Det finnes to eksisterende eneboliger, 

fordelt på tre tomter, sør i planområdet. Den ene boligen er under oppføring, den andre er 

relativt nyoppført. Den tredje tomten 137/64 er ikke bebygd, og det kan komme en boenhet 

til her i fremtiden. Alle eiendommene har tilkomst direkte fra Færdenveien. Området er 

omgitt av eneboligbebyggelse i retning nordøst. Mot sør og vest ligger dyrket mark tilhørende 

Færden gård, mot nord ligger et grøntbelte med ski/turtrasé og et bekkefar. Færdenveien er 

en vei med 30 km/t grense. 

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra COWI AS,12.05.16.   

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

- Plankart datert 02.05.16 

- Reguleringsbestemmelser datert 02.05.16 

- Planbeskrivelse datert mai 2016 

 

Beskrivelse av planforslaget 

Det åpnes for å utvikle boliger i form av eneboliger, eneboliger i kjede, rekkehus og 

firemannsboliger, avhengig av tomtens størrelse. Totale antallet vil da bli 10-15 boenheter, en 

økning på 3 – 8 boenheter fra allerede regulert område. Utnyttingsgrad foreslås til BYA 40 

%. I nordvest legges det til rette for en nærlekeplass på 0,2 daa. Adkomst til boligområdet er 

planlagt med vei ut i Færdenveien i sørøst. Området ligger i tilknytning til eksisterende 

offentlig infrastruktur som skoler/barnehager, noe som bidrar til prinsipper for helhetlig areal 

og transportlegging og fortetting i eksisterende boligområder. 

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. COWI AS på vegne av Henrik Færden 

Petersen er forslagstiller. Avgrensningen fremgår av plankartet. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 170 Færdenmarka vedtatt 31.01.1985 

(se planbeskrivelse s 12). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til bolig, 

lekeareal og en skiløype i nord. Tillatt utnyttelsesgrad er 20% og bebyggelsen skal ikke 



overstige 1½ etasjer for boliger og 1 etasjes hus med underetasje der terrenget tillater det 

etter bygningsrådets skjønn. Vestre del av planområdet er uregulert og definert i 

kommuneplanen som LNF-område. Et lite grøntareal er regulert i 56-03 Haugsbygd Felt A-B 

til friområde.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 137/1, 137/62, 137/63, 137/64, 132/95, og 

offentlige eiendommer i form av friluftsområder, veier og grøntområder. 

 

Uttalelser til planoppstart 

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

planarbeidet til berørte parter i brev 18.01.2016 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 

21.01.16, samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert under.  

 

Fylkesmannen i Buskerud, datert 17.02.16 

 

Det bes om at følgende forhold blir vurdert:  

- Tilgang til offentlig og privat service, kollektivtrafikk, trygg skoleveg, støy- og 

trafikkforhold, miljøvennlige energiløsninger (herunder krav om vannbåren varme), 

landskapsmessige og estetiske forhold, universell utforming.  

 

Fylkesmannen anbefaler at lokalisering av nye boliger primært skjer i tråd med fastsatt 

utbyggingsmønster i overordna plan. Ut fra nasjonale jordvernhensyn og nasjonale føringer 

knyttet til samordnet areal- og transportplanlegging, vil vi fraråde omdisponering av den 

dyrka marka i dette området.  

Det bes om at støyutredninger følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at eventuelle 

støytiltak (herunder rekkefølgekrav til tiltak) blir innarbeidet i planen.  

 

Det går en høyspentlinje over planområdet. Det vises til anbefalingene i Statens strålevern i 

forhold til byggeavstand for å unngå magnetfeltnivå for den nye bebyggelsen som overstiger 

0,4 μT.  

Det vises til RpR for barn og unge, og da spesielt for å ivareta tilstrekkelig lekeareal.  

Gjennom planarbeidet skal det redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for 

offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Alle temaene anses som ivaretatt og vurdert i planforslaget. Det vises til kapittel 4 i 

planbeskrivelsen for hvordan de ulike temaene er vurdert.  

 

Planområdet er delvis avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan. Avgrensningen i 

kommuneplanen bygger på tidligere reguleringsplan. Avgrensningen i planforslaget er satt 

med utgangspunkt i landskapsform. Planområdet utgjør et eget platå og det har derfor vært 

hensiktsmessig å utnytte hele platået til boligformål.  

Det er utarbeidet støyberegninger for planområdet. Det vises til kapittel 4.3.4 i 

planbeskrivelsen og vedlegg 6 for nærmere omtale av støysituasjonen.  

 



Det er gjort beregninger knyttet til magnetfelt fra høyspent. Beregningene viser at for å 

ivareta Statens stråleverns anbefalinger til høyspent, er byggegrensen satt med en avstand på 

8 meter fra høyspentlinja.  

 

Dette anses som ivaretatt. Det vises til kapittel 4.3.3 for nærmere omtale av lekeareal.  

 

Det vises til kapittel 4.3.13 for håndtering av naturmangfoldloven. Planforslaget anses ikke å 

være i konflikt med naturmangfoldloven.  

 

Rådmannens kommentar:  

Fylkesmannen fraråder omdisponering av fulldyrket mark til boligformål. Det antas at dette er 

kun de 2,8 daa som tas inn i planen, ikke medtatt det området som allerede er regulert i 170 

Færdenmarka. Resterende areal av den dyrka marka er allerede regulert i 170 Færdenmarka 

til boligformål. Fylkesmannen i Buskerud vil kunne komme med en innsigelse på dette 

punktet vedrørende omdisponering. Rådmann mener omdisponering er riktig ut i fra en 

helhetlig utvikling av området. 

 

Planområdet ligger ikke innenfor området for fjernvarme. Miljøvennlige energiløsninger er 

ikke utredet, men dette anses å være godt ivaretatt i TEK10 og utbygger pålegges ikke noe 

mer ut over dette. 

 

Det finnes sårbare fuglearter i området. Dette, og hensynet til naturmangfold, er omtalt 

nærmere under rådmannens vurdering av naturmangfold og grøntareal. 

 

Buskerud fylkeskommune, datert 19.02.16 

I dette området finnes et veianlegg og et gravfelt som er vurdert til å være automatisk fredete 

kulturminner. Veianlegget ligger inne i planområdet, og anses som er delvis bevart.  

Det er behov for å utrede området nærmere, jf Lov om kulturminner §§ 8 og 9.  

Det kjennes ikke til verneverdig bebyggelse innenfor eller like utenfor planområdet. BFK har 

derfor ingen merknader til planarbeidet når det gjelder nyere tids kulturminner.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Planområdet er ikke befart for kulturminner enda.  

 

 

Rådmannens kommentar:  

BFK sier i sin merknad at området må granskes for automatisk fredede kulturminner. Det er 

anbefalt å gjøre dette på varselstadiet for å unngå konflikt senere i planprosessen. Dette er 

ikke gjort enda ifølge forslagstillers kommentar. BFK har sendt et budsjett med en 

kostnadsramme for arkeologisk registrering, som tiltakshaver kan benytte seg av. Før 

2.gangsbehandling skal det gjennomføres arkeologisk registrering av planområdet. 

 

 

Statens vegvesen, datert 11.02.16 

Det forutsettes at alle relevante fagområder for Statens vegvesen utredes, herunder 

arealpolitiske føringer, trafikk, støy, trafikksikkerhet, sikker skoleveg m.m.  

 

For større utbygginger vil det ofte være nødvendig med en trafikkanalyse, noe vi mener er 

nødvendig i dette planarbeidet. Gående, syklende og kollektivtrafikk bør prioriteres. Det bør 



være egne veger for gående, syklende og kjørende. Det bør vurderes tilretteleggingstiltak for 

å sikre god tilgjengelighet til kollektive transportmidler.  

Endringer på riks- eller fylkesveger må gjennomføres før området kan tas i bruk. Normalt 

kreves teknisk detaljplan som grunnlag for regulering av slike veger.  

Byggegrenser skal vurderes i forhold til støysituasjon.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Alle relevante tema anses som ivaretatt gjennom planforslaget. Det vises til planbeskrivelsen 

for nærmere omtale av de enkelte temaene.  

 

Det er utarbeidet en trafikkanalyse for planområdet. Trafikkanalysen konkluderer med at det 

ikke er behov for tiltak knyttet til eksisterende veger/kryss ved utbygging av planområdet. 

Gang- og sykkelveger, fortau og kollektivtilbud/kollektivtrafikk er vurdert for planområdet. 

Området anses som godt tilrettelagt for gående og syklende.  

 

Tiltaket krever ingen endringer på riks- eller fylkesveg.  

 

Byggegrenser er vurdert i forhold til støy.  

 

Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

NVE datert 02.02.16 

NVE har ikke behandlet saken. Det vises likevel til at følgende forhold må hensyntas i 

planleggingen: Flom, erosjon, skred og tiltak i vassdrag.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Merknaden anses som ivaretatt.  

 

Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

Ringeriks Kraft datert 26.02.16 

Ringeriks-Kraft Nett har noe nett i og rundt planområdet, se vedlagte kartskisse.  

Blå stiplet strek – Lavspentkabeltrase  

Blå heltrukken strek – Lavspentlufttrase  

Grønn firkant – Lavspent kabelskap  

Rød stiplet strek – Høyspentkabeltrase  

Rød heltrukken strek – Høyspentlufttrase  

Symbol med to røde trekanter – Nettstasjon med transformator i kiosk  

Symbol med en rød trekant – Nettstasjon med transformator i mast  

Vi viser til forskrift for elektriske forsyningsanlegg (fef 2006) §6-4 Avstander, kryssinger og 

nærføringer. Den horisontale avstanden fra ytterste fase på høyspentlinjen til nærmeste punkt 

på bygninger må være større enn 6,0 meter.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Merknaden anses som ivaretatt.  

 

Rådmannens kommentar: I planforslaget er det regulert inn en byggeforbudssone på 8 meter 

fra senter mast. Ellers har forslagstiller kommentert merknaden tilstrekkelig. 

 



Færdenveien 19 v/ Anne Bråten og Arve Melhus datert 20.01.16 

Vi i Færdenveien 19 ønsker ny bebyggelse velkommen. Det eneste spørsmålet vårt gjelder 

adkomstvei til boliger. Veien er til tider belastet med mye trafikk (boliger, kommunale boliger 

med turnus) og selv om fartsgrensen er 40 km/t er det imellom stor fart både mellom og over 

fartsdumpene. Der er gangvei her, men mange barn må krysse veien og det er kort vei mellom 

hager (lekeområder) og vei. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Trafikkberegningene viser at vegen ikke er belastet i henhold til standarden på vegen. 

Området anses som godt sikret med gode gang- og sykkelveger. Planforslaget legger ikke 

opp til trafikksikkerhetstiltak på eksisterende veg.  

 

Rådmannens kommentar: I trafikkvurderingen som COWI har utført er det beskrevet at 

Færdenveien har en fartsgrense på 30 km/t.  

 

Else-Marie Færden Modalen datert 12.02.16 

Else-Marie Færden Modalen eier gbnr. 137/62,64 og leier store deler av gbnr 137/1.  

 

Modalen har bygget bolig på sin eiendom, og på deler av den leide eiendommen.  

Reguleringsplanarbeidet som er startet, er i strid med partenes private leieavtale og berører 

Modalens utnyttelse av eget eiendom og tilleggsarealet.  

 

Modalen har foretatt en betydelig utfylling på leiearealet, og kan ikke se at det er nødvendig 

eller hensiktsmessig at det skal foretas noe detaljreguleringsarbeid i tilknytning til hverken 

hennes eiendom eller det leide arealet som hun disponerer.  

 

Modalen informerer om at den største delen av det leide arealet er tenkt benyttet til hestehold, 

og aksepterer ikke at dette arealet skal være en del av et planforslag som tilrettelegger for 

boligutbygging.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Den private leieavtalen er sagt opp, og medfører dermed ingen konsekvenser for 

planforslaget.  

 

Ved varsel om oppstart ble nevnte eiendom tatt med i planområdet med bakgrunn i gjeldende 

reguleringsplan for området. Det er ønskelig at gjeldende reguleringsplan ikke blir oppdelt i 

flere mindre planer, og en innlemming av blant annet nevnte eiendom i nytt planforslag, ble 

derfor ansett som naturlig.  

 

Denne løsningen vil ikke gi noen konsekvenser for nevnte eiendom da gjeldende 

bestemmelser og avgrensinger videreføres/oppdateres i tråd med faktisk situasjon. Hensikten 

med denne løsningen er kun å sikre at kommunens planarkiv fremstår som helhetlig og 

ryddig.  

 

Det ble tatt kontakt med kommune for å be om at området ble tatt ut av planen. Kommunen 

har ikke gitt tilbakemelding.  

Rådmannens kommentar: Nabo sin eiendom er allerede regulert til boligformål, noe som 

anses viktig å videreføre i ny plan slik at nabo ikke blir skadelidende av planforslaget. Hva 

gjelder det nevnte leiearealet så er dette en privatrettslig sak mellom nabo og forslagstiller. I 



sakspapirene er det tilsendt kommunen to leieavtaler, der det er noen vesentlige forskjeller. 

Vi går ikke inn på avtalene, og legger de heller ikke ved, men de er registrert på saken. Det 

vil være naturlig å inkludere 137/62 og 64 i planavgrensningen til 1.gangsbehandling, da dette 

gjør bolig- og grøntområdet mer helhetlig utformet. Område G2 sikrer også en grønn buffer 

mellom boligområdene. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Planen ivaretar kommuneplanens samfunnsdel gjennom å legge til rette for variert boligtilbud 

i lokalsamfunn utenfor Hønefoss sentrum. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til LNF, friområde og 

boligområde. Planforslaget er i strid med overordnet plan da deler av LNF-området er 

planlagt omdisponert til bolig og grøntareal. Ellers er planen i tråd med overordnede planer. 

 

Juridiske forhold  

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

til offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken innebærer regulering til et annet formål 

enn beskrevet i kommuneplanens arealdel. Den legges frem for hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning og formannskapet. 

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming 

og samlet belastning av tiltak i området skal vurderes. Området er avsatt til bolig og LNF i 

gjeldende kommuneplan. Planbeskrivelsen redegjør for forslagstillers vurdering av planens 

virkninger i forhold til naturmangfoldloven §§ 8 – 12 (kap. 4.3.13). 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører en omdisponering av dyrka areal på ca. 2,8 dekar, utover allerede 

godkjent areal på 3,4 daa. Den delen av planområdet som skal utvikles med nye boliger ligger 

i nordvestvendt terreng. Dette arealet består i dag av dyrket mark som ligger lavere i 

landskapet enn områdene rundt. Terrenget er lavest i øst og vest, mens et høydedrag preger 

nordlig del av planområdet. 

 

Ved avgjørelse om det kan gis samtykke til omdisponering skal det blant annet tas hensyn til 

godkjente planer etter plan- og bygningsloven, drifts- eller miljømessige ulemper for 

landbruket i området, kulturlandskapet og eventuelle fordeler (samfunnsgagn) som en 

omdisponering vil kunne gi. Det skal også tas hensyn til om arealet kan tilbakeføres og på ny 

brukes til jordbruksproduksjon. Andre momenter enn det som er nevnt i jordloven § 9 kan 

også vektlegges, men dette må da vurderes opp mot jordlovens formålsbestemmelse.  

 

Økonomiske forhold 



Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Utbyggingen 

kan gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av sosiale tjenester. 

 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Området har fra før to boliger fordelt på tre tomter, samt noe LNF-område nordvest i 

planområdet. Det åpnes for å utvikle boliger i form av eneboliger, eneboliger i kjede, 

rekkehus og firemannsboliger, avhengig av tomtens størrelse. Det er positivt å beholde det 

bygningsestetiske som er rundt i området, med eneboligbebyggelse.  

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg / ovenstående kommentarer. 

Alle uttalelsene er kommentert av forslagsstiller og tatt hensyn til i planforslaget og planens 

foreslåtte bestemmelser. 

 

Infrastruktur 

Planområdet ligger utenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

utenfor tilknytningsplikten. 

Vann- og avløpsledning i området må legges om i henhold til utarbeidet VA-plan. Denne 

viser at ledningen legges i ny adkomstvei, f_SV1. Eksisterende anlegg er vurdert til å ha 

tilstrekkelig kapasitet for nye boliger. Det vil være behov for å koble seg til eksisterende 

vannkum i Færdenveien for å oppfylle kravet fra Ringerike kommune vedrørende slukkevann. 

 

Færdenveien i sørøst er kommunal vei og det er planlagt adkomst til denne. Det vurderes av 

forslagsstiller at den økte trafikkmengden på den kommunale veien ikke vil medføre noen 

konsekvenser for det planlagte krysset sin kapasitet og geometriske utforming. Parkering og 

adkomst for de eksisterende boligene forandres ikke. Trafikkanalysen som er utført 

konkluderer med at det ikke er behov for tiltak knyttet til utbygging av planområdet. Det er 

G/S-vei langs Færdenveien med fartsgrense på 30 km/t.  

 

Lekeplasser 

Det er satt av areal for lekeplass i planforslaget. Planen har også bestemmelser som sikrer 

opparbeidelse av dette før det gis brukstillatelse for boligene. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Kunnskapsgrunnlaget etter § 8 er vurdert, og det er innhentet informasjon om at det er truede 

rødlistede fuglearter i området, jf. artsdatabanken. Det er uklart hvor i området artene 

befinner seg, da det er mye naturlig vegetasjon i området de kan befinne seg i. Det er lite 

sannsynlig at de befinner seg på den fulldyrka marka og dermed vil ikke naturmangfoldet 

berøres i stor grad av dette planforslaget. Inngrepet i naturen anses som beskjedent slik at §§ 

9, 10, 11 og 12 vurderes ivaretatt.  

 

ROS-analyse 

Planområdet ligger innenfor større felt med alunskifer. Det er ikke registrert radon i grunnen i 

planområdet, men det kan ikke utelukkes at radon kan forekomme. Avbøtende tiltak ved 



radonforekomster er vurdert av forslagsstiller til å foregå i forbindelse med 

byggesaksbehandling.  

 

Ved en eventuell ulykke på Færdenveien så vil framkommeligheten reduseres noe. 

Færdenveien har ifølge forslagsstiller adkomst fra FV 241 fra to ulike steder, så 

sannsynligheten for redusert framkommelighet er liten. Boligområdet er planlagt med en 

adkomst for brannbil, med en lokasjon mot Færdenveien. Dette er vurdert til en viss fare i 

tilfelle brann i området. 

 

Konklusjonen til ROS-analysen er at risikonivået er lavt. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av Færden boligområde som vil kunne gi tilbud av boliger i 

attraktive deler av kommunen. Planene kan forventes å gi positive ringvirkninger for 

Ringerike kommune i form av sysselsetting i forbindelse med utbygging og et mer variert 

boligtilbud. Arealet som foreslås omdisponert fra fulldyrket jord til boligformål er ca. 2,8 daa, 

men vil bidra til å skape et helhetlig boligområde. 2,8 daa er relativt lite og omdisponering vil 

bidra til fortetting og vil være riktig ut i fra en helhetlig utvikling av området. Før 

2.gangsbehandling skal det gjennomføres arkeologisk registrering av planområdet.  

 

Interessemotsetninger: 

Det er interessemotsetninger mellom eier av naboeiendom 137/62 og forslagsstiller. 

Motsetningene går ut på at eiendommen til nevnte nabo og deler av 137/1, som nabo leier av 

forslagstiller, er tatt med i planforslaget. Området vedrørende det leide arealet er en 

privatrettslig sak, som ikke vurderes nærmere i denne plansaken. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring 

og legges ut til offentlig ettersyn. 
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Sammendrag 

Planforslaget legger til rette for frittliggende- og konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg, i 
et sentralt og attraktivt boligområde på Færdentoppen i Haugsbygd. Boligene skal være attraktive, og 
tilgjengelige, med gode og tilgjengelige uterom og lekeplasser av høy kvalitet. Det legges til rette for ca. 
10-15nye boenheter, avhengig av etterspørsel og boligtype. Planforslaget vil sikre en god og helhetlig 
fortetting i et allerede etablert boligområde, og i kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til 
fremtidig boligområde.  

Områdene som i planforslaget er avsatt til boligformål ligger i tilknytning til eksisterende boligområder 
og kan sees på som en naturlig utvidelse av disse. Ved plassering av bebyggelsen innenfor området, skal 
det sikres at man i størst mulig grad hensyntar utsyn og solforhold for eksisterende bebyggelse. 
 
Planforlsaget omfatter også to eksisterende boliger som er relativt nyoppført og som har en naturlig 
tilhørighet til arealet. Reguleringsstatus oppdateres for disse.  
 
Det legges til rette for gode og trafikksikre løsninger for adkomst  mot Færdenveien.  
 
Boligene er godt tilknyttet omkringliggende områder via gang- og sykkelveg, både mot Klekken og mot 
offentlig tjenesteyting, handel, kollektivtilbud og friluftsområder.  
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1 Innledning 

COWI AS fremmer planforslaget på vegne av grunneier Henrik Færden Petersen.  

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for frittliggende/konsentrert småhusbebyggelse med 
tilhørende anlegg, på Færdentoppen i Haugsbygd. Planforlsaget omfatter også to eksisterende boliger 
som er relativt nyoppført og som hører naturlig til arealet. Reguleringsplanstatus oppdateres for disse.  

Planområdet ligger i et attraktivt bolig og landbruksområde. Planområdet er på ca. 21 daa, og er i 
kommuneplanens arealdel avsatt til boligformål, friområde, samt et begrenset areal til landbruks, 
natur- og friluftsformål. 

Planområdets beliggenhet. Ill: COWI 2016 
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2 Planprosess og medvirkn ing

Det bleavholdtetoppstartsmøtemedRingerikekommuneden13.11.2015.I møtetorienterte
forslagsstilleromsinetankerfor utvikling av planområdet, herunderat detplanleggesfor konsentrert
småhusbebyggelsei form av eneboliger/rekkehus.Kommunenorienterteomoverordnedeplaner,
rammerog føringer.Kommunenopplysteomhvilke tiltak detvil værehensiktsmessigå gjennomførei
forbindelsemedutbyggingen.Viderebleplantypeogplanprosessavklart.Det bleansettikke å være
behovfor utarbeidelseavplanprogrameller utvidetopplegg for øktmedvirkning. Det ble fremlagt
dokumentasjonskravvedinnleveringtil 1. gangsbehandling.Videresaksbehandlingsprosessble
avklart.Diagrammettil høyreviserplanprosesseni henholdtil plan- og bygningsloven.

Oppstartav planarbeidblevarsletperbrev,i lokalavis
ogpåkommunensnettsiderden18.01.2016, medfrist
for innsendingav merknader20.02.2016.
Forslagsstillerharmottatt7 merknaderperbrevoge-
post.Sammendragav,ogkommentarertil ,
merknadenefølgeri egetvedlegg.Merknadeneer
ogsåvedlagti fullversjon.

Oppstartsmøte

Ringerike kommune, Henrik Færden
Petersen og COWI AS

Varsel om oppstart

• brev / annonse med plangrense og
hensikt med planarbeid
• 3 ukers høringsfrist

Utarbeide planforslag

Politisk behandling av planforslaget i
hovedkomiteen for miljø og areal og

formannskapet.

• Planforslag legges ut på høring med 6
ukers høringsfrist

Revidering av planforslaget iht.
merknader.

2. gangs politisk behandling av
planforslaget i HMA og

formannskapet, før egengodkjenning i
kommunestyret
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3 Dagens situasjon 

3.1 Planområdets avgrensing 

Under vises utsnitt av planområdet, slik det ble varslet ved oppstart.  

 
Illustrasjon som viser planområdets avgrensning ved varsel om oppstart. COWI 2015. 

3.2 Beskrivelse av planområdet 

3.2.1 Beliggenhet og adkomst 

Planområdet ligger sentralt i Haugsbygd og består av dyrket mark, to eksisterende boliger med 
tilhørende tomter og tilliggende araler som i hovedsak består av vegetasjon. Området ligger ca. 6,5 km 
øst for Hønefoss, sør for Færdenveien der denne gjør en sving i retning øst ved nr. 29-31. Området er 
omkranset av eneboligbebyggelse i retning nordøst. Mot sør og vest ligger dyrket mark tilhørende 
Færden gård, mot nord ligger et grøntbelte med ski/turtrasé og et bekkefar.  

Adkomst til planområdet er fra Færdenveien, en kommunal vei som knytter boligfeltene i 
Færdenmarka med Fylkesveien 241 ved Klekken.  
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3.2.2 Eiendomsforhold 

Planområdet består av del av eiendommen Færden gård gnr/bnr. 137/1 med tilliggende tomter gnr/bnr. 
137/62, 63 og 64.  

3.2.3 Eksisterende bebyggelse og bruk 

Det finnes to eksisterende eneboliger, fordelt på tre tomter, sør i planområdet. Den ene boligen er 
under oppføring, den andre er relativt nyoppført.   

Planområdet, sett i retning sørvest mot Klekken. I forgrunnen, jordet som planlegges bebygget, i 
bakgrunnen er et av de relativt nyoppførte husene  påhøydedraget sør i planområdet. COWI 2015. 

3.2.4 Landskap, natur og grønnstruktur 

Planområdet ligger i den vestvendte lia som preger landskapet i Haugsbygd. Området har en flott 
utsikt mot vest, mot Hønefoss og Norefjell. Planområdet preges av småkupert landskap, med 5 – 10 
meter høydeforskjell mellom øvre og nedre del. På høydedraget mot sør ligger de to eksisterende 
eneboligene. Boligene ligger langs Færdenveien, og det nordligste huset ligger på en liten 
kolle/høydedrag med synlig beliggenhet. Her er det i den senere tiden etablert en stor fylling nord og 
vest for huset.  

Den delen av planormådet som skal utvikles med nye boliger ligger i nordvestvendt terreng. Dette 
arealet består i dag av dyrket mark som ligger lavere i landskapet enn områdene rundt. Terrenget er 
lavest i øst og vest, mens et høydrag preger nordlig del av planområdet.  



 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR FÆRDENTOPPEN BOLIGOMRÅDE 

PLANBESKRIVELSE 

 

 

 

11 

Planområdet ligger over den marine grense på kote +171 og befinner seg innenfor et område med 
løsmasse av forvitringsmateriale. I berggrunnen finnes i hovedsak leirskifer og kalkstein, jf. 
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/.  

Det er ikke registrert skred eller flomfare i området, jf. NVEs kartdatabase.  

3.2.5 Trafikkforhold 

Nordre del av planområdet har i dag ingen regulert adkomst for bil eller fotgjengertrafikk. De to 
eneboligene har atkomst mot Færdenveien.  

Planområdet har atkomst fra Færdenvegen og Linnerudvegen som tar av fra Fv. 241 Hadelandsvegen. 
Det eksisterer ingen trafikktellinger for Færdenvegen og Linnerudvegen, men basert på antall boliger i 
området antas det at Linnerudvegen har en ÅDT på 5-600, mens Færdenvegen har en ÅDT på 180..  

Krysset Linnerudvegen x Færdenvegen er utformet som et uregulert T-kryss. Krysset Fv. 241 x 
Linnerudvegen er derimot utformet som et oppmerket kanalisert T-kryss med eget venstresvingefelt på 
ca. 50 meter. Det er tilstrekkelig plass til to ventende kjøretøy ved vikelinja ut fra Linnerudvegen.  

3.3 Planstatus 

3.3.1 Gjeldende reguleringsplaner 

Hoveddelen av planområdet er regulert i reguleringsplan for Færdenmarka, vedtatt 31.01.85. Området 
er i denne reguleringsplanen avsatt til bolig, gangvei og friområde/lek.En mindre del av planområdet, i 
retning vest, er uregulert.  
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Utsnitt av eksisterende reguleringsplan for Færdenmarka, hvor planområdet vises.  

Ifølge Ringerike kommunes kartløsning finnes ingen tilstøtende reguleringsplaner eller planforslag 
p.d.d.  

3.3.2 Kommuneplan 

I gjeldende kommuneplan for Ringerike kommune 2007-2019, vedtatt 13.08.2007, er planområdet 
avsatt til boligformål (nåværende), friområde (nåværende), og Landbruks, natur,- og friluftsområder 
(LNFR).   
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Utsnitt av gjeldende kommuneplan, hvor varslingsgrense for Færdentoppen er markert med rød linje. 
COWI 2015.  

Det er angitt noen generelle bestemmelser i kommuneplanen som gir føringer for området:  

Plankrav: I områder avsatt til byggeområder, kan arbeid og tiltak som nevnt i plan- og 
bygningslovens§ 81, 86a), 93 a), b), c), f), g), h), i) og j), ikke finne sted før området inngår i 
reguleringsplan. 
- Utnytting av området må vurderes i hvert tilfelle ut fra strøkets karakter. 

Utbyggingsrekkefølge: I byggeområder for bolig kan utbygging ikke finne sted før følgende forhold er 
sikret i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer; tekniske anlegg, dvs. 
veg, vann- og avløpsanlegg, brannvann, strømframføring, trafikksikker atkomst for gående, syklende 
og kjørende, skolekapasitet og trafikksikker skolevei, lekeareal, Samfunnssikkerhet herunder; 
flomfare, skredfare, radon, forurensning i grunn, Natur og kultur, Grunnvann, Universell utforming.  
 
Lekeareal: Ved utarbeidelse av reguleringsplaner i områder avsatt for boliger, skal det avsettes felles 
lekeplasser. I boligområder skal minimum 25m2 pr. bolig avsettes til lekeplasser, og være 
støyskjermet ihht. T-1442. Lekeplassene skal være av tre ulike typer: Sandlekeplasser 2-6 år, 
Nærlekeplasser 5-13 år og Områdelekeplasser 10 år og oppover. Lekeplassene skal skjermes mot 
biltrafikk. I plan- og byggesaksbehandling av boligområder skal konsekvenser og barns interesser i 
forhold til lekearealer vurderes. Annet felles uteoppholdsareal kommer i tillegg. 
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3.3.3 Pågående planarbeid i nærområdet 

Ringerike kommune arbeider med å revidere kommuneplanen. Kommuneplanens samfunnsdel for 
Ringerike ble vedtatt i kommunestyret 30.4.15. Det arbeides i etterkant av dette videre med å revidere 
kommuneplanens arealdel.  

3.3.4 Andre relevante planer / føringer 

Kommunal planstrategi 2012-2015 er en oversikt over kommunens planlegging og er retningsgivende 
for prioritering av planoppgaver. 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og tranpsortplanlegging. 
Et utdrag av mål med disse retningslinjene er “Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de 

fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge 
lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et 
langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen.” 

RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
Disse retningslinjene, sammen med veilederen “T1513 Barn og unge og planlegging etter plan- og 
bygningsloven”, stiller krav om at barn og unge blir i varetatt i plan- og byggesaksbehandling etter 
plan- og bygningsloven. Videre stilles det krav til fysisk utforming slik at barn og unge skal være 
sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare.  

Retningslinjer for behandling av støy i planleggingen T-1442/2012 
Formålet med denne retningslinjen er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering som 
forebygger støyproblemer. 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig resolusjon 24.juni 
2011, tar for seg hvilke forventninger regjeringen har knyttet til en rekke viktige tema i planlegging. 
Disse temaene er klima og energi, stedsutvikling, samferdsel og infrastruktur, verdiskaping og 
næringsutvikling, natur, kulturmiljø og landskap, samt helse, livskvalitet og oppvekstmiljø.   

Forurensingsloven har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere forurensning. 

3.3.5 Krav om konsekvensutredning 

Tiltaket er vurdert ihht. Plan- og bygningslovens kapittel 4 ”Generelle utredningskrav” § 4 -1 
Planprogram og § 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhørende forskrift.  
  
Tiltaket faller inn under Miljøverndepartementets forskrift om konsekvensutredning, kap.II, §2, 
”Planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften." 

Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til framtidig boligområde/friområde og til landbruks, 
natur- og friluftsområde. Planforslaget er i all hovedsak i tråd med overordnede planer 
(bolig/friområder), med unntak av arelaet avsatt til LNF, men dette ralet er av svært begrenset 
størrelse.   

Tiltaket er videre vurdert i henhold til kriteriene i §4, og det er konkludert med at tiltaket ikke omfattes 
av disse.  
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Det er ikke registrert viktige naturområder, truede arter eller naturtyper i planområdet eller i 
umiddelbar nærhet, og området er ikke registrert som viktig i forhold til landskap, naturmiljø, 
kulturminner eller kulturmiljø. Planforslaget inkluderer ingen viktige naturressurser, og det har få eller 
ingen konsekvenser med tanke på energi og miljø eller universell utforming. 
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4 Planforslaget 

4.1 Plankartet 

Utsnitt av plankart datert20.4.16. Det vises for øvrig til vedlagt plankart. COWI 2016.  
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4.2 Arealregnskap 

 

Formål Areal i daa 

Boligbebyggelse – frittliggende 
småhusbebyggelse (BFS) 

7,0 

Boligbebyggelse – konsentrert 
småhusbebyggelse (BKS) 

3,8 

Lekeplass (BLK) 0,2 

Veg (SV) 1,2 

Gang- og sykkelveg (SVS) 0,6 

Annen veggrunn – teknsike anlegg 0,6 

Grønnstruktur (G) 2,1 

Friområde (GF) 5,5 

Totalt 21,0 

4.3 Beskrivelse 

4.3.1 Generelt 

 
Planforslaget legger til rette for konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg, leke- og 
oppholdsarealer, samt interne trafikkarealer. Det skal utviklikles gode boliger i tilknytning til et 
eksisterende boligområde. Forslaget bidrar til fortetting av et areal som hovedsakelig er avsatt til 
boligformål i kommuneplanens arealdel. Området ligger i tilknytning til eksisterende offentlig 
infrastruktur som skoler/barnehager, noe som bidrar til prisnsipper for helhetlig areal og 
transportlegging og fortettingt i eksisterende boligområder. Hovedintensjonen er å etablere attraktive, 
og tilgjengelige boliger med gode uterom og lekeplasser.  

Etablering av både frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse vil bidra til at området vil kunne 
fremstå som godt egnet for alle, uavhengig av familiestørrelse og livsfase. 

4.3.2 Boligformål 

Områdene som er avsatt til boligformål ligger i tilknytning til eksisterende boligområder og kan sees 
på som en naturlig utvidelse av disse. Ved plassering av bebyggelsen innenfor området, skal det sikres 
at man i størst mulig grad hensyntar utsyn og solforhold for eksisterende bebyggelse i området. 
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Det legges til rette for 10-15 nye boenheter, avhengig av boligtype, og størrelse på tomter/boenheter. 
Planforslaget legger til rette for en fleksibel løsning, som åpnner for utvikling av både eneboliger, 
eneboliger i kjede, rekkehus og firemannsboliger.  
Det planlegges et felles lekeareal, en nærlekeplass BLK1, som er gitt en sentral og solrik plassering i 
ormådet. Plasseringen av lekeplassen er strategisk plassert, da den også er den del av en turveg 
forbindelse fra boligområdet til skole og idrettsanlegg.  
 
Innenfor byggeområdene er det lagt opp til en utnyttelsesgrad på BYA= 40% og med maks 
mønehøyde på 9 meter over gjennomsnittlig planert terreng. 
 
Felt BFS1-3 – Frittliggende småhusbebyggelse:  
Planforslaget legger til rette for tre områder for frittliggende småhusbebyggelse. Innenfor BFS1 er det 
lagt til rette for frittliggende småhusbebyggelse. Det er ikke vist tomtegrenser innenfor BFS1, da det 
ønskes en fleksibilitet i prosjektet fram til detaljprosjekteringsfasen. Det åpnes imidlertid for 
etablering av tre til fire boliger innen dette delfeltet, avhengig av størrelse på tomter/boliger. BFS1 
ligger i vestvendt terreng, men har noe dårligere solforhold enn feltene BFS2/BKS1. Grunnen til dette 
er høydraget som krysser planområdet sør for BFS1. Dette kompenseres ved at dette feltet 
tilrettelegges foretablering av større eneboligtomter 
 
BFS2, som ligger lengst vest i planområdet, er en eneboligtomt med god utsikt, gode solforhold, i 
enden av atkomstvegen og med lekeplassen BLK1 som nærmeste nabo. BFS2 er på 0,55 daa.  
 
Felt BFS 3 ligger på høydrdraget mot sør. Her ligger to eksisterende eneboligerog en ubebygd tomt.. 
Disse boligene har en eksponert beliggenhet i landskapet, og da særlig mot sør og vest. Ny 
reguleringsplan vil sikre oppdatert reguleringssituasjon for disse, ved høyere utnyttelsesgrad og 
byggegrense mot vest. Eksisterende landskap søkes bevart i størst mulig grad. 
 
Felt BKS1 - Konsentrert småhusbebyggelse: I feltet legges det til rette for konsentrert 
småhusbebyggelse (kjedete eneboliger/rekkehus). Arealet på feltet er 3,8 daa. Innenfor dette feltet er 
det tiltenkt rekkehus med to etasjer, kjedete eneboliger eller firemannsboliger, inkludert nødvendig 
parkeringsareal, men det åpnes også for muligheten til å etablere eneboliger innenfor dette området. 
Ved etablering av eneboliger innenfor BKS1 skal bestemmelsene til BFS1 legges til grunn. 
 
I illustrasjonsplanen under vises det hvordan det kan legges til rette for ni boenheter innenfor BKS1, 
hvor disse boenhetene er fordelt på fire volumer. Byggene planlegges lagt parallelt med høyspentlinja, 
i retning øst/vest med hoveddelen av hagen mot syd. Hver enkelt bolig har privat avkjøring fra ny 
adkomstveg, f_SV1.   
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Utsnitt av illustrasjonsplan datert 20.4.16. Lysebrunt viser konsentrert småhusbebyggelse, (kjedete 
eneboliger/rekkehus), brunt viser frittliggende småhusbebyggelse, og grått viser eksisterende 
bebyggelse innen planområdet. Lysegrønt viser hageareal, mørkegrønt viser friormåder, 
vegetasjonskjerm og annen grønnstruktur. Bebyggelsen vist i illustrasjonen er ikke juridisk bindende, 
og endringer kan komme.COWI 2016.  
 
I bestemmelsene er det for hele planområdet satt krav om en maks mønehøyde på 9 meter over 
gjennomsnittlig planert terreng. Dette ivaretar utsiktforholdene for bakenforliggende bebyggelse. 
Planområdet ligger noe lavere i terrenget enn eksisterende bebyggelse i området, og en utbygging av 
boliger over to etasjer vil dermed i liten grad påvirke utsikt eller solforholdfor annen bebyggelse i 
området.  

4.3.3 Lek og uteoppholdsarealer 

Planforslaget sikrer tilstrekkelige og velegnede leke- og oppholdsarealer sommers- og vinterstid for 
barn i ulike aldersgrupper.  
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Felt BLK1 - Nærlekeplass: Det legges til rette for en nærlekeplass i området. Lekearealet er plassert 
sentralt i planområdet, med enhensiktsmessig plassering ifht. sol/skygge forhold, støy, og enkel 
adkomst for alle. Lekearealet plasseres solrikt og lunt, ifht. terreng og omkringliggende bebyggelse. 
Samtlige boenheter vil ha kort avstand til lekeplassen. Lekeplassen vil også fungere som et sosialt og 
naturlig samlingspunkt for de som bosetter seg i området.  Nærlekeplassen er utformet i tråd med 
kommunens krav til lekeplasser, sjekkliste 4226, og er på 0,2 daa. 
 
Andre lekeplasser el.l i nærheten:  
Det finnes pr. i dag en tilrettelagt lekeplass i Paasche Aasens vei, ca 160 m i luftlinje fra planormådet. 
Her finnes lekeaparater, sandkasse, og balløkke. Beboere i på Færdentoppen må krysse Færdeneveien, 
for å komme til denne lekeplassen, som kan klasifiseres som en områdelekeplass.  

Felt GF1, friområder: I nærområdet er det tilgang til friluftsområder, turveier og små skogsområder. 
Særlig det regulerte friområdet, felt GF1nord iplanområdet, fungerer som et godt tilrettelagt frilufts- 
og lekeareal. Planforslaget åpner for at det kan etableres en turvei fra gangvegen nord for GF1 og 
bekken, via lekeplassen BLK1 til boligområdet.  

Innenfor GF1 opparbeides det en skiløype om vinteren. Utbygging av planområdet påvirker ikke 
eksisterende skiløypetrase. Beboere i planområdet har dermed direkte tilgang til gode ski- og 
turløyper. Planforlsaget er ikke i konflikt med eksisterende skiløype og regulert situasjon er i hovedsak 
i tråd med eksisterende reguleringsplan for området nord for høyspentlinja.  

4.3.4 Støy 

I forbindelse med utarbeidelse av planforsalget har det blitt utført sjablongmessige beregninger av støy 
mot planområdet, basert på trafikk langs Færdenveien. Støyberegningene viser at gul støysone 
forventes å bre seg inntil 7-10 meter ut fra Færdenveien. Bygninger med støyfølsom bruksformål 
(inkludert uteplasser) bør etableres med større avstand enn 10 meter fra vegen.  

I planforslaget er byggegrensen for det nye byggefeltet satt til minimum 20 m fra senterlinje veg. For 
eksisterende bebyggelse er byggegresen satt minimum 10 meter fra senterlinje veg,noe som indikerer 
at støyforholdene for nye og eksisterende boliger innen planområdet skal være tilfredsstilt.  

4.3.5 Renovasjon 

Innen planområdet plasseres søppeldunker ved innkjøring fra adkomstveien til hver boligenhet. 
Detaljerte løsninger for renovasjon skal sikres i utomhusplan.  

4.3.6 Barn og unges interesser.  

Barn og unges interesser er ivaretatt ved at det tilrettelegges for nærlekeplass og grønne, tilgjengelige 
friområder/utomhusareler. Dette gir et godt tilbud til bl.a. barnefamilier som vil bosette seg i området, 
og vil være en berikelse for nabolaget.  

I planforslaget legges det til rette for å knytte planormådet på en trafikksikker måte til tilliggende G/S-
vegnett. For å komme til G/S-veg behøver ikke beboerne i planområdet å krysse trafikert vei. 

En utbygging av planområdet til boligformål vil tilrettelegge for boligbebyggelse i et område som har 
nærhet til fritidstilbud, skoler, barnehager og friområder.    
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4.3.7 Samferdselsanlegg / trafikk / trafikksikkerhet 

Planområdet grenser til Færdenveien i sørøst, og planlagt atkomst er lagt til denne vegen. Dette anses 
som den mest trafikksikre plasseringen av atkomsten, med gode stigningsforhold og med god oversikt 
over trafikk fra begge sider.  

Atkomstvegen (f_SV1) er en felles atkomstveg for samtlige boliger innenfor BFS1, BFS2 og BKS1. 
Vegen er dimensjonert med en bredde på 4 meter. I enden av atkomstvegen, f_SV1, er det regulert inn 
en vendehammer. Denne er tilpasset slik at lastebiler skal kunne snu i området. Dette sikrer blant annet 
at renovasjonsbiler har snumulighet ved henting av avfall. 

  

Trafikkmengde: 
Det er utført trafikkberegninger for planområdet, basert på et krav i merknaden fra Statens vegvesen. 
For å beregne trafikken som genereres fra planområdet er det tatt utgangspunkt i at planen vil medføre 
bygging av 15 nye boliger. Basert på antall boliger innenfor planområdet og gjennomsnittlig antall 
bosatte per bolig, gir det en forventet ÅDT på 60. En ÅDT på Færdenvegen etter utbygging av 
planområdet vil da være omtrent 240. 

Basert på eksisterende utforming og trafikkmengder i krysset Linnerudvegen x Fv 241,vurderes det at 
tilleggstrafikken som følge av utbyggingen ikke vil medføre noen konsekvenser mht. 
kapasitet/avvikling eller for kryssets geometriske utforming.  

Parkering:  
Innen planområdet skal det opparbeides parkeringsplasser i henhold til Ringerike kommunes 
gjeldende parkeringsforskrift.  
 
Kollektivtrafikk: Langs Linnerudveien er det 2 busstopp, Færdenmarka og Furuseth, ca 400 m fra 
planområdet. Her går det buss til/fra Hønefoss. På hverdager er det 12 avganger i døgnet fra dette 
stoppet og kollektivtilbudet herfa anses som ivaretatt. Busstoppet ved Færdenmarka er tilknyttet 
planområdet med G/S vei langs Færdenveien.  

I tillegg eksisterer det et busstopp ved Loveien, omtrent 650 meter fra planområdet.  

Trafikksikkerhet: Planormådet er svært godt tilknyttet offentlige tjenester, skole, kollektivtransport og 
turområder via G/S vei og turveger.  

Det er langsgående gang-/sykkelvei i Færdenveien ned til krysset med Linnerudveien. Færdenveien 
har også fartsdumper. 
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Figur 1: Færdenveien sett mot nord. Langsgående fortau. Veibredde ca. 4,5-5 meter. 

 
Figur 2: G/S-vei forbi planområdet og i retning skole og holdeplass Loveien. 

Fra planområdet er det i underkant av 1 km til Vang skole (1.-7. kl.) og Haugsbygd ungdomsskole, 
samt ytterligere noen hundre meter til idrettsanlegg. Mesteparten av strekningen skjer på G/S-vei eller 
lite trafikkert vei (med unntak av kryssing over Harehaugveien i plan for å komme til/fra 
kunstgressbanen). 

Begge de nærmeste bussholdeplassene er tilgjengelig via fortau, G/S-vei eller lite trafikkerte veier. 

Det er ikke registrert trafikkulykker som kan sies å ha tilknytning til planområdet de siste ti årene, og 
det er lite som tilsier at den meget begrensete trafikkøkningen vil medfører nødvendige 
trafikksikkerhetstiltak. 

 

4.3.8 Grønnstruktur 

Planforslaget sikrer at eksisterende grønnstruktur innenfor planormådet ivaretas. Området nord for 
BKS1 reguleres til friområde for å sikre ivaretakelse av eksisterende skiløypetrase og turområde. 

Områdene som er regulert til grunnstruktur, G1_2, er områder som ikke er egnet som 
utbyggingsområder og som heller ikke er viktige friluftsområder, men som skal fungere som 
vegetasjonskjerm og annet grøntareal. Områdene kan beplantes.  
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4.3.9 Kulturminner 

Buskerud fylkeskommunen krever arkeologisk registrering av planområdet. Slik registrering er bestilt, 
og skal gjennomføres ila. feltsesongen 2016.  

4.3.10 Vann og avløp 

Innenfor planområdet eksisterer det i dag en vann- og avløpsleding. Ved utbygging av planområdet i 
henhold til planforslaget, må denne lednignen legges om. Det er utarbeidet en overordnet VA-plan for 
området. Denne viser at det er mulig å legge VA-ledningene i ny adkomstveg, f_SV1. Videre er det  
tilstrekkelig kapasitet for nye boliger til å koble seg til eksisterende anlegg. Et forslag til omlegging av 
VA-anlegget er vist i skissen under. Også eksisterende VA-anlegg vises i tegningen. 

Det er også viktig at området har tilstrekkelig kapasitet til slukkevann. For å tilfredsstille kommunens 
krav til slukkevann vil det  være behov for å koble seg til eksisterende vannkum i Færdenveien. 

Eksisterende og nytt VA-anlegg tilpasset planforslaget. COWI 2016.  

4.3.11 Høyspent 

Nord i planområdet krysser en 22 kV høyspentlinje. Linjen ligger 10 meter over terreng og har en 
faseavstand på 2 meter.  
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Med bakgrunn i Fylkesmannens innspill til varsel om oppstart er det utført magnetfeltberegninger for 
høyspentlednigen. Anbefalingene fra Statens Strålevern tilsier at det ikke skal legges til rette for 
boliger eller lekearealer i områder hvor magnetfletet overstiger 0,4 μT. Disse beregningene er utført 

for høyspentlednigen som går gjennom planområdet.  

Beregningene av magnetfeltet fra linjen viser at anbefalt avstand fra høyspentledningen for et bygg 
med inntil 3 etasjer vil være 5,5 meter fra senter av mast. Dette tilsvarer en avstand på 3,5 meter fra 
ytterste faseline. I en høyde på 1 meter viser beregningene at magnetfeltet på bakkenivå vil være 
lavere enn utredningsnivået på 0,4 µT uansett avstand til linjen. I planforslaget er det imidlertid 
regulert inn en byggeforbudssone (H370) på 8 meter fra senter mast. Dette for å ivareta forskrift for 
elektriske forsyningsanlegg, og ivaretar også innspill fra Ringeriks- Kraft ved varsel om oppstart.  

Planforslaget har ivaretatt hensyn til både byggeforbudssone for elektriske forsyningsanlegg og 
anbefalinger fra Statens Strålevern angående magnetfelt. 

4.3.12 Universell utforming 

Krav til universell utforming er sikret i fellesbestemmelsene. En utbygging vil medføre at nye tiltak 
utformes i tråd med krav til universell utforming og vil gi en forbedret situasjon for bl.a. orienterings- 
og bevegelseshemmede.  

4.3.13 Naturmangfold og biologisk mangfold 

Forholdet til kap. II i naturmangfoldsloven 

Naturmangfoldloven inneholder fem sentrale prinsipper som skal legges til grunn ved 
myndighetsutøving etter bl.a. Plan- og Bygningsloven. Prinsippene er beskrevet og vurdert nedenfor. 
 

§ 8 (kunnskapsgrunnlaget)  
Kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig for å kunne beskrive relevante sider ved naturmangfoldet 
på stedet, deriblant identifisere viktige forekomster av arter, naturtyper og økologisk tilstand. Det skal 
også være tilstrekkelig for å kunne belyse effekter av tiltaket på naturmangfoldet sett i lys av den 
samlede påvirkning som naturmangfoldet vil bli utsatt for. 
 
Vurdering: Planområdet består av to eksisterende boligtomter, og et jordbruksareal, som danner 
utkanten av gården Færden, på ca. 21 daa. Området ligger sentralt i kulturlandskapet i Haugsbygd, 
men er ikke vist som del av et helhetlig naturområde eller kulturlandskap (miljødirektoratets 
naturdatabase). Miljøverndirektoratets naturdatabase viser at det ikke ligger vernede naturverdier i 
eller inntil området. Ut i fra dette mener vi at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig. 
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Utsnitt av kart fra Miljødirektoratets naturdatabase. I området finnes ingen utvalgte naturtyper, 
verneområder, helhetlige kulturlandskap, kartlagte friluftsområder eller inngrepsfrie naturområder. 
 

§ 9 (føre-var prinsippet)  
Dette prinsippet henger nært sammen med kunnskapsgrunnlaget. Er kunnskapsgrunnlaget svakt, skal 
føre-var prinsippet tillegges større vekt. 
 
Vurdering: Det er innen planområdet ikke registrert viktige naturtyper, rødlistearter eller viktig 
biologisk mangfold. Tiltaket har ikke påvirkning på uberørt natur. Ut i fra dette mener vi at det ikke er 
nødvendig å innhente mer kunnskap om naturmangfold i området. Føre-var prinsippet er ivaretatt. 
 

§ 10 (økosystem-tilnærming og samlet belastning)  
Her vurderes hvordan naturmangfoldet påvirkes av tiltaket sett i lys av eksisterende og framtidige 
påvirkninger. 
 

Vurdering: Tiltaket har innvirkning på eksisterende område ved at dyrket mark bebygges med boliger 
og tilhørende anlegg. I boligområdet vil det tilrettelegges for rause uteområder/grønnstruktur. 
randsoner vil bli bevart grønne. Den samlede belastningen på kulturlandskapet anes dermed å være 
begrenset. Planforslaget ansees ikke å ha konsekvenser for viktige naturtyper eller arter i 
nærområdet. 
 

§ 11 (kostnadene skal bæres av tiltakshaver) 
Det er tiltakshaveren som skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skadene på 
naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  
 
Vurdering: Ikke relevant.  
 

§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 
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For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt 
i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet 
vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske 
forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. 
 
Vurdering: ikke relevant jf. vurderinger ovenfor.  
 
Det vises for øvrig til ROS-analysen kap. 7.2.3. 

4.3.14 Landbruk og skogbruk 

Planforslaget medfører at eksisterende fulldyrket mark på 5,7 daa bebygges med boliger. Den dyrkede 
marka består av et mindre, delvis inneklemt areal, i utkanten de dyrkede arealene på Færden gård.  
Planforslaget berører ikke store sammenhengende arealer med dyrket mark. Området er allerede preget 
av boligbebyggelse mot nordøst, og egner seg således godt for fortetting. Planforslaget berører ikke 
skogbruksarealer. 
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5 ROS analyse 

Det er utført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), jf. vedlegg4,  for planforslaget som viser hvilke 
konsekvenser planforslaget kan medføre, og hvilke farer som ligger i planområdet fra før.  
 
I ROS-analysen kommer det frem at det er tre forhold som ligger i gul risikosone. 
 
Naturgitte forhold 
5. Radon: Planområdet ligger innenfor større felt med alunskifer som dekker store deler av Haugsbygd 
jf. nettkart fra NGU. Det er ikke registrert radon i grunnen her, men dette utelukker ikke at radon kan 
forekomme. 
 
Avbøtende tiltak: I henhold til plan- og bygningslovens § 29-5, skal ethvert bygg oppføres slik at det 
oppfyller krav til helse- og miljø. Dette innebærer at en må forholde seg til teknisk forskrifts 
bestemmelser angående radon ved oppføring av nybygg. (§ 8-33 Forurensninger, punkt 4. Radon): "… 

Bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker som oppholder seg i et byggverk ikke eksponeres 
for radonkonsentrasjoner i inneluften som kan gi forhøyet risiko for helseskader …". Avklaring med 

hensyn til behov for avbøtende tiltak gjøres i forbindelse med byggesaksbehandling. 
 
Infrastruktur 
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en 
risiko for området?  
8. Hendelser på veg: En ulykke på Færdenveien kan redusere framkommeligheten til/fra området.  
Færdenveien har imidlertid adkomst fra Fylkesvei 241 fra to ulike steder, så  sannsylighetenen er liten. 
 
Påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? 
18. El. linjer: Planforslaget ivaretar hensyn til magnetisk felt fra høyspentlinje. Beregninger viser at 
bygg på tre etasjer ikke bør plasseres nærmere enn 5,5m fra høyspentlinjen. I planforslaget er forskrift 
for elektrisk forsyningsanlegg ivaretatt, slik at bebyggelsen plasseres med en minsteavstand på 8m fra 
senter av mast. Det vil ikke være magnetisk felt fra høyspentlinjen over 0,4 µT på bakkenivå, like 
under høyspenlinjen. Området påvirkes dermed ikke av magnetfelt fra høyspenlinjen slik planforslaget 
er fremstilt.  
 
Har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? 
26. Adkomst for brannbil: Boligområdet planlegges med en adkomst, denne legges mot Færdenveien. 
Dette kan medføre en viss fare i tilfelle brann i området.   
 
Ulovlig virksomhet 
Hønefoss kan være et terrormål, men planforslaget vil ikke medvirke til å øke denne faren. 
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6 Merknader til oppstartsvarsel 

Varsel om oppstart for planarbeidet ble sendt ut 18.01.2016. Berørte parter ble varslet gjennom brev 
og lokale aviser. Det vises for øvrig til vedlegg 2: Oppsummering av merknader ved varsel og vedlegg 
3: Merknader ved varsel om oppstart.  
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7 Oppsummering 

Planforslaget legger til rette for frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg, 
leke- og oppholdsarealer, i et sentralt og attraktivt boligområde. Boligene skal være attraktive, 
tilgjengelige, med gode og tilgjengelige uterom og lekeplasser av høy kvalitet. Det legges til rette for 
ca 10-15 nye boenheter. Planforslaget vil sikre en god fortetting i et allerede etablert boligområde som 
for en stor del er avsatt til framtidig boligområde i kommuneplanens arealdel og regulert til 
boligformål allerede i 1985.  

Områdene som er avsatt til boligformål ligger i tilknytning til eksisterende boligområder og kan sees 
på som en naturlig utvidelse av disse. Ved plassering av bebyggelsen innenfor området, skal det sikres 
at man i størst mulig grad hensyntar utsyn og solforhold for eksisterende bebyggelse. 
 
Planforslaget åpner for å bebygge området med både eneboliger, eneboliger i kjede eller rekkehus.  
Dette gir en fleksibilitet ifht til videre utvikling av boligområdet og tilpasning av løsninger etter ønske 
og behov. Området kan bebygges både med færre romslige eneboliger, eller bebygges noe tettere med 
enebolieger i kjede. Sistnevnte vil gi flere boenheter, noe som er i tråd med prinsipper for samordnet 
areal og transportplanlegging.  
  
Det legges til rette for rause friområder og nærlekeplass innen planområdet. Disse områdene skal ligge 
i deler av planormådet som har gode solforhold, og godt lokalklima.   

Området ligger relativt lavt i forhold til tilliggende områder, og vil i begrenset grad påvirke sol- og 
utsiktsforhold for tilliggende naboer. Planforslaget sikrer et prosjekt som i liten grad dominerer 
nabolaget og som er godt tilpasset det lokale landskapet. 

Det legges til rette for gode og robuste løsninger for adkomst med kryss mot Færdenveien. 
Atkomstveg f_SV1 er en fellesveg for samtlige boliger innenfor BFS1, BFS2 og BKS1.  

Boligene er godt tilknyttet omkringliggende områder via GS-veg og turveger, både til offentlige 
tjenester, til kollektivtransport og til nærliggende grøntarealer og lekeområder.   
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8 Vedlegg 

 

Vedlegg 1: Varsel om oppstart (kopi av varselbrev, varselkart og annonse i samle-pdf) 
Vedlegg 2: Oppsummering og kommentarer til merknader ved varsel om oppstart 
Vedlegg 3: Merknader ved varsel om oppstart (samle-pdf for alle merknader) 
Vedlegg 4: ROS-analyse 
Vedlegg 5:  Trafikkberegninger 
Vedlegg 6: Støyberegnigner 
Vedlegg 7:  Magnetfeltberegninger 
Vedlegg 8:  VA-notat 
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Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER  
0605_390 Detaljregulering for  
”Færdentoppen boligområde” 

 
Utarbeidet av COWI AS, 02.05.16 
 
 
 
1.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning DATO, sak SAKNR 
Høring og offentlig ettersyn DATO - DATO. 
2.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning DATO, sak SAKNR 
Formannskapet  DATO, sak SAKNR 
Vedtatt av Kommunestyret DATO, sak SAKNR 
 
 
Endringsliste: 
Nr  endring  dato  sign 
01    
    
 
Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig godkjent / vedtatt. 
Etter vedtak brukes endringslisten til informasjon om endringer av godkjent plan  - både ordinære og «mindre 
endringer». 

Reguleringsformål 
 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrensen som er vist på plankartet. 
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12-5:     
     
1. Bebyggelse og anlegg  
 - Boligbebyggelse – Frittliggende småhusbebyggelse BFS   
 - Boligbebyggelse – Konsentrert småhusbebyggelse BKS  
 - Lekeplass       BLK 

  
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
 - Veg        SV 
 - Annen veggrunn – tekniske anlegg    SVT 
 - Gang- og sykkelveg      SGS 
   
3. Grønnstruktur   
 - Friområde       GF 
 - Grønnstruktur      G 
 
4. Hensynssoner 
 - Faresone høyspent      H370 
 
 



§ 1. Fellesbestemmelser 
 
Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.  

§ 1.1 Søknad om tillatelse til tiltak, utomhusplan  
Sammen med søknad om tillatelse til tiltak skal det sendes inn utomhusplan. Utomhusplanen 
skal dokumentere at krav til minste uteoppholdsareal (MUA), lekeareal, boder, 
garasjer/carport og parkering er oppfylt i samsvar med kommunal vedtekt.  

 

§ 1.2 Utforming av bygninger og anlegg 
Bebyggelse og anlegg skal utformes slik at de får en god estetisk utforming av høy kvalitet 
tilpasset omgivelsene og basert på bruk av varige materialer. Bygninger/anlegg skal estetisk 
tilpasses hverandre og ha en felles arkitektonisk utforming. 

 

§ 1.3 Universell utforming 
Bygninger og utomhusområder som skal være tilgjengelig for allmennheten skal som 
hovedregel sikres tilgjengelighet for alle brukergrupper, - jf. krav i Lov om forbud mot 
diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven), 
teknisk forskrift og gjeldende veiledere (se regjeringens rundskriv Q-29/2010 om universell 
utforming). Avvik må begrunnes i forbindelse med byggesøknad. 

 

§ 1.4 Støyskjerming  
Før det gis tillatelse til tiltak i området skal det dokumenteres gjennom støyfaglig utredning at 
støygrensene i Miljøverndepartementets retningslinjer for støy blir tilfredsstilt.  
 
Området skal disponeres og tiltak skal gjennomføres slik at alle boenheter har utomhusarealer 
som tilfredsstiller kravene i T-1442/2012 og innendørs forhold som tilfredsstiller kravene i 
teknisk forskrift / NS8175 klasse C.  
 
Alle rom med støyfølsom bruk i hver boenhet skal ha åpningsbart vindu i fasade med 
støybelastning Lden=55 dB eller lavere.  
 
Ved etablering av støyskjermer og andre tiltak mot støy skal det legges spesielt vekt på 
estetisk kvalitet.  
 
Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet skal holde seg innenfor grensene i Miljøvern- 
departementets retningslinjer for støy. 

 

§ 1.5 Gjerde og hekk  
Det kan plasseres gjerder, hekker, steiner e.l. i eiendomsgrensene. Materialvalg og fargebruk 
på gjerde skal være avstemt mot omgivelsene, og maksimal tillatt høyde er 1,1 m. 
  

§ 1.6 Avkjørsler  
Plasseringen av avkjørslene skal vises i utomhusplanen. Avkjørslene skal oppfylle krav gitt av 
vegmyndigheten.  



 

§ 1.7 Kulturminner 
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer 
automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene 
varsles som omtalt i lov om kulturminner § 8 2.ledd. 

Før det gis tillatelse til tiltak i området skal det gjennomføres arkeologisk registrering av 
planområdet. 

 

§ 1.8 Teknisk anlegg 
Det er tillatt med tiltak tilknyttet vann- og avløpsledninger og strømforsyning. Det er tillatt å 
oppføre mindre bygninger for EL og VA-anlegg. Det gjelder transformatorkiosker for 
leveranse av strøm til boligområdene, samt bygninger og anlegg tilhørende vann- og 
avløpsanlegg. 

Tekniske anlegg tillates utover byggegrenser men innenfor maksimalhøyder. 

 

§1.9 Parkering 
Innen planområdet skal det opparbeides parkeringsplasser i henhold til Ringerike kommunes 
gjeldende parkeringsforskrift. 

 

§ 2. Bebyggelse og anlegg 

 

§ 2.2 Bebyggelse og anlegg – frittliggende småhusbebyggelse, BFS1-3 

1. Arealbruk (PBL § 12-7, pkt. 1) 

I disse områdene er det tillatt å oppføre ene- og tomannsboliger med  inntil  2  
målbare plan, med tilhørende anlegg. 
  

2. Grad av utnytting (PBL § 12-7, pkt. 1) 
Prosent bebygd areal skal ikke overstige %-BYA = 40 % inklusiv overflateparkering.  
Bebygd areal for etasje hvor himlingen ligger lavere enn 0,5 m over gjennomsnittlig 
terrengnivå rundt bygningen skal ikke regnes med i grad av utnytting.  
 

3. Byggehøyder (PBL § 12-7, pkt. 1) 
Ny bebyggelse kan ha maks mønehøyde på inntil 9 meter, i forhold til ferdig planert 
terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 
 

4. Plassering av bygg 
Frittstående garasje, uthus o.l. mindre bygninger (jfr. PBL § 29-4) kan oppføres inntil 
1 m fra eiendomsgrense, eventuelt bygges sammen med tilsvarende bygning på 
naboeiendom. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

§ 2.2 Bebyggelse og anlegg – konsentrert småhusbebyggelse, BKS1 

 

5. Arealbruk (PBL § 12-7, pkt. 1) 

I disse områdene er det tillatt å oppføre tre- og firemannsboliger og kjede-/rekke-
hus, med inntil 2 målbare plan, med tilhørende anlegg. Det tillates også oppføring av 
enebolig innenfor BKS1. Ved oppføring av enebolig skal bestemmelsene for BFS 
legges til grunn. 
  

6. Grad av utnytting (PBL § 12-7, pkt. 1) 
Prosent bebygd areal skal ikke overstige %-BYA =  40 % inklusiv overflateparkering.  
Bebygd areal for etasje hvor himlingen ligger lavere enn 0,5 m over gjennomsnittlig 
terrengnivå rundt bygningen skal ikke regnes med i grad av utnytting.  
 

7. Byggehøyder (PBL § 12-7, pkt. 1) 
Ny bebyggelse kan ha maks mønehøyde på inntil 9 meter, i forhold til ferdig planert 
terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 
 

8. Plassering av bygg 
Frittstående garasje, uthus o.l. mindre bygninger (jfr. PBL § 29-4) kan oppføres inntil 
1 m fra eiendomsgrense, eventuelt bygges sammen med tilsvarende bygning på 
naboeiendom. 
 

 
§ 2.4 Lekeplass, BLK1 

BLK1 skal være felles nærlekeplass for BFS1, BFS2 og BKS1. Lekeplassen skal opparbeides 
i iht. kommunens mal 4226.  

 

§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Ved opparbeidelse av trafikkområdene kan det foretas noe mindre endring av grensene 
mellom de ulike trafikkformålene. 

Ved opparbeidelse av vegene kan kommunen tillate mindre justeringer i vegføringen for å 
sikre minimale terrenginngrep. 

  

§ 3.1 Veg 

1. Felt SV  
f_SV1 er felles veg for samtlige boenheter innenfor BFS1, BFS2 og BKS1. 
o_SV2 er eksisterende offentlig veg. 
 

§ 3.3 Annen veggrunn – tekniske anlegg   



Arealene er skråningsareal og grøfteareal, og skal opparbeides og tilplantes der det ikke 
kommer i konflikt med nødvendige frisiktsoner eller vanskeliggjør nødvendig vedlikehold. 

 

 

 

§ 4 Grønnstruktur 

§ 4.1 Friområde, GF 
Innenfor området tillates det opparbeidet turstier. 

 
§ 4.2 Grønnstruktur, G1-2  
Innen området skal det tilrettelegges for stedegen vegetasjon.  

  

§ 5 Hensynssoner 

§ 5.1 Faresone 

1. Høyspenningsanlegg (H370) 

I området tillates det ikke oppført bebyggelse. Det er ikke tillatt med høy beplantning i 
området (maks 4 meter). Eksisterende høyspentledning gjennom området kan 
vedlikeholdes og ombygges. 
 

§ 7 Rekkefølgebestemmelser 

§ 7.1 Krav til veger, vann- og avløpsledninger  

Før det kan gis tillatelse til tiltak for trafikkområder, vann- og avløpsledninger skal tekniske 
planer for disse godkjennes av kommunen. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal 
trafikkområder istandsettes og terrenginngrep tilsås/tilplantes.  

§ 7.2 Krav før igangsettingstillatelse 

f_SV1 skal være opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse på boliger innenfor 
planområdet. 

Omlegging av vann- og avløpsledning skal gjennomføres før det gis igangsettingstillatelse på 
boliger innenfor planområdet 

§ 7.3 Krav før brukstillatelse 

Lekeplass, BLK, skal være ferdigstilt før brukstillatelse gis for de respektive boligområdene. 

§ 7.4 Krav om utbyggingsavtale 

Dersom det gjøres endringer på kommunens eksisterende ledningsnett eller dersom 
kommunen skal overta nye tekniske anlegg, må utbyggingsavtale mellom kommunen og 
utbygger foreligger før det gis igangsettingstillatelse for disse anleggene 

 



 





 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/3396-5  Arkiv: 611 &55  

 

Sak: 154/17 

 

Saksprotokoll - Disponering av salgssum - Brutorget - salg av eienedom  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Netto salgssum for Brutorget, gnr. 318, bnr. 523 kr 10.875.123, avsettes i sin helhet til 

ubundet investeringsfond. Budsjettet justeres tilsvarende slik: 
054800.690000.880.0677 debet kr 10 875 123 
253.080.1000 kredit kr 10 875 123 
 
 

Behandling i Formannskapet 21.11.2017: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/3396-4   Arkiv: 611 &55  

 

 

Disponering av salgssum - Brutorget - salg av eienedom  
 

Forslag til vedtak: 

 

Netto salgssum for Brutorget, gnr. 318, bnr. 523 kr 10.875.123, avsettes i sin helhet til 

ubundet investeringsfond. Budsjettet justeres tilsvarende slik: 
054800.690000.880.0677 debet kr 10 875 123 
253.080.1000 kredit kr 10 875 123 
 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune inngikk 2.2.2000 avtale med selskapet Conceptor Eiendomsutvikling AS 

om utvikling og salg av 4 områder i Hønefoss.  

 

Denne aktuelle saken omhandler «Brutorget» og om disponering av salgssummen. 

 

Ringerike kommune har tidligere godkjent at Conceptor Eiendomsutvikling AS overførte sine 

rettigheter til utbygging av Brutorget til Brutorget Hønefoss AS. Dette selskapet er senere 

fusjonert med Tronrud Eiendom AS. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Den totale kjøpesummens størrelse er gitt gjennom Conceptoravtalen. 

 

 Punkt «4.2 Kjøpesum» i avtalen lyder: 

 

«Kjøpesummen for tomteareal tilknyttet hvert byggetrinn innenfor alle eiendommer er kr. 

1 000.- pr kvm BRA (etter NS3940) i henhold til godkjennelse. Beløpet justeres i henhold til 

endringen i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks fra den 15. juli 2000 til den 15. i 

måneden forut for byggestart.»  

   

Siden den avtale prisen baseres på bebygd areal, er det kun tidspunktet for indeksberegning 

som virker inn på beløpet kjøper skal betale. Ved siste beregning (juli 2015) var indeksregulert 



- 

kjøpesum ca 10.8 millioner. Det eksakte beløp beregnes ved at partene definerer tidspunkt for 

byggestart. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurdering er at salgssummen i sin helhet tilføres ubundet investeringsfond. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4486-2  Arkiv: 232  

 

Sak: 141/17 

 

Saksprotokoll - Eiendomsskatt - allmenn taksering 2019  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Det gjennomføres allmenn taksering i løpet av 2018 slik at det benyttes nye 

takstgrunnlag fra 2019. 

2. For boliger benyttes Skatteetatens boligverdier som takstgrunnlag 

3. Takstnemnda gjennomfører takseringen, som organiseres som ett prosjekt hvor det 

leies inn prosjektleder og nødvendig takstkompetanse og –kapasistet slik at 

takstgrunnlaget er klart til 1. september 2018. 

4. Det anskaffes verktøy for å benytte i takseringsprosessen. 

 
 

Behandling i Formannskapet 21.11.2017: 

 

 

Magnus Herstad (FrP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

«1. Saken utsettes  

  2. Det fremlegges kostnadsoverslag». 

 

Hans-Petter Aasen (SP) fremmet følgende forslag til vedtak: 

«Saken utsettes i inntil 3 år». 

 

Magnus Herstad (FrP) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 5: 

«Det fremlegges ny sak som viser hvordan eiendomsskatten kan innrettes slik at 

boliginnehavere ikke får økt eiendomsskatt». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Herstads (FrP) forslag til utsettelse oppnådde 4 stemmer (SV, Sp og FrP) og falt.  

 

Alternativ avstemming mellom Rådmannen og Aasens (SP) forslag, Rådmannens forslag ble 

vedtatt mot 3 stemmer (SP og FrP) som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Herstads (FrP) forslag til nytt pkt. 5 oppnådde 4 stemmer (Runar Johansen H, SP og FrP) og 

falt. 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4486-1   Arkiv: 232  

 

 

Eiendomsskatt - allmenn taksering 2019  
 

Forslag til vedtak: 

1. Det gjennomføres allmenn taksering i løpet av 2018 slik at det benyttes nye 

takstgrunnlag fra 2019. 

2. For boliger benyttes Skatteetatens boligverdier som takstgrunnlag 

3. Takstnemnda gjennomfører takseringen, som organiseres som ett prosjekt hvor det 

leies inn prosjektleder og nødvendig takstkompetanse og –kapasistet slik at 

takstgrunnlaget er klart til 1. september 2018. 

4. Det anskaffes verktøy for å benytte i takseringsprosessen. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

I følge Eigedomsskattelova §8A-3 punkt 2 skal det gjennomføres allmenn taksering av 

eiendommene hvert 10 år. Sist eiendommene ble taksert i Ringerike kommune var i 2009. 

 

Ringerike kommune har eiendomsskatt for faste eiendommer i hele kommunen inklusive verk 

og bruk og annen næringseiendom. 

 

Ved siste allmenne taksering var det ca 11.600 eiendommer som det ble skrevet ut 

eiendomsskatt på, i 2017 er det skrevet ut eiendomsskatt på 14.000 eiendommer. 

 

Ringerike kommune har i sitt takstreglement særskilte fritak for nyoppførte boliger som fritas 

for eiendomsskatt i 6 år, fritak for de som mottar bostøtte og for trygdede som har inntekt 

under 2G. 

 

Reduksjonsfaktoren er på 45%, slik at alle takster reduseres med 45% før eiendomsskatten 

beregnes. Reduksjonsfaktoren vedtas av kommunestyret og endres ikke før det igjen 

gjennomføres allmenn taksering. 

 

Inntektene fra eiendomsskatt var på 43,6 mill. kroner i 2009, og på 54,1 mill. kroner i 2017.  

 



- 

Ringerike kommune har i 2017 skattesats på 3 promille for boliger og fritidseiendommer, og 5 

promille for verk og bruk og annen næringseiendom. 

 

I forbindelse med allmen taksering i 2009, ble det utviklet ett eget eiendomsskatteverktøy – 

eSkatt – som er spesialtilpasset kommunens takstreglement. I forbindelse med ny allmenn 

taksering er det ønskelig å anskaffe nytt verktøy til bruk i arbeidet. 

 

Beskrivelse av saken 

Det er i 2019 10 år siden det ble foretatt allmenn taksering av eiendommene i Ringerike 

kommune. Det skal da etter Eigedomsskattelova §8a-3 punkt 2 gjennomføres allmenn 

taksering på nytt. 

 

Dette arbeidet må gjennomføres i løpet av 2018, slik at Kommunestyret høsten 2018 kan vedta 

de endelige takstene som eiendomsskattene utskrives på. 

 

Det er 3 ulike valg man kan gjøre ved 10-års fristen. 

 Allmenn taksering 

 Kontorjustering 

 Utsettelse av allmenn taksering i 1, 2 eller 3 år 

 

Rådmannen anbefaler at Allmenn taksering velges, og at det benyttes Skatteetatens boligverdi 

som takstgrunnlag for boliger. 

For resterende eiendommer benyttes takstmenn og taksten fastsettes av takstnemda. 

 

 

 

Eiendommer i eSkatt 2008/2009 2017 Endring

Boligeiendom 7301 8279 978

Fritidseiendom 2854 3225 371

Gårdsbruk/skogbruk med bolig 1048 1235 187

Gårdsbruk/skogbruk med fritidsb. 130 101 -29

Gårdsbruk eller skogbruk 55 464 409

Kombinert bebygd tomt 38 112 74

Næringseiendom 246 597 351

SUM 11672 14013 2341  
 

De neste årene vil ytterligere 350 boliger komme inn i takstgrunnlaget. 

 

Skatteetatens boligverdier er basert på formuesverdien av boligen. Den beregnes av SSB etter 

en formel (http://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/notat_201039/notat_201039.pdf). Formelen 

tar hensyn til boligens beliggenhet, alder, areal (P-ROM/BOA) og boligtype. Basert på 

opplysninger om omsatte boliger fra SSB, beregner Skatteetaten en årlig beregnet 

markedsverdi for boligen (boligverdi), som benyttes for fastsetting av ny formuesverdi. 



- 

 

Formuesverdien er 25% av boligverdien. Deretter reduseres boligverdien (justert boligverdi) 

med 20% for å sikre at den ligger under omsetningsverdien. 

 

Klagebehandlingen gjøres av Skatteetaten. 

 

I 2017 var det 34 eiendommer som hadde fritak på grunn av at eier var trygdet og tjente under 

2G, samt at det var 58 som hadde fritak med bakgrunn i bostøtte. 

 

Eksempler: 

 

Grunnlag i Skatteetatens 

eSKatt før red.faktor boligverdi 2015

Hønefoss nord Enebolig 2 270 000                          2 751 426                      

Hønefoss syd enebolig 1 817 046                          2 854 202                      

Heradsbygda Enebolig 1 040 094                          2 472 193                      

Haugsbygd Enebolig 1 387 617                          2 783 267                      

Nes Enebolig 527 489                             1 885 391                      

Hallingby Enebolig 888 030                             1 960 590                      

Sokna småhus 816 154                             2 207 474                       
 

Eksemplene viser boliger ulike steder i Ringerike kommune. Kolonnen for Grunnlag i eSkatt er 

grunnlaget før faktorer anvendes. 

 

Økonomiske forhold 

Eiendomsskatten er en av Ringerike kommunes inntekter som er med på å finansiere de 

tjenestene som kommunen leverer til sine innbyggere og næringsliv. Inntekten har de siste 

årene hatt tilnærmet samme verdi nominellt. Reelt betyr det at mengden tjenester kommunen 

kan levere for dagens eiendomskatt er lavere enn ved sist allmenn taksering. 

 

Rådmannen mener at eiendomsskatten bør økes i 2019 med 10 til 20 mill. kroner for å ha 

samme verdi i forhold til tjenesteleveransene som i 2009. 

 

I forslaget til Statsbudsjett for 2018, foreslår regjeringen å fjerne skatt på produsjonsutstyr og 

– installasjoner med overgangsregler over fem år fra 2019. 

 

For Ringerike kommune betyr det reduserte inntekter i perioden på 4,85 mill. kroner med 20% 

årlig med i underkant 1 mill. kroner. 

 

Grunnlaget for produksjonsutstyr – og installasjoner skal skilles ut som eget grunnlag fra og 

med 2018, og det er etter 2018 ikke mulig å endre promillesatsen med mer enn 1 promille. 

 

Alternative løsninger 

 Ringerike kommune kan velge å benytte seg at følgende alternative løsninger: 

 Allmenn taksering med bruk av takstmenn til alle eiendommer 

 Kontortaksering 

 Utsettelse i 1, 2 eller 3 år 

 



- 

Allmenn taksering ved bruk av takstmenn til alle eiendommer er en variant av løsningen som 

rådmannen foreslår, ved at alle eiendommer takseres ved bruk av takstmenn. Siden nesten 8 

300 av eiendommene er boliger, og med 350 boliger som kommer inn i grunnlaget de neste 

årene, vil dette være en løsning som er betydelig dyrere og mer omfattende enn å benytte seg 

av boligverdier fra Skatteetaten.  

Den største ulempen med taksering med takstmann er at det kun foretas en utvendig besiktelse, 

og det kan derfor være vanskelig å bedømme standard innvendig ut fra det utvendige. I tillegg 

er det en grad av skjønn tilstede ved takseringen. 

I tillegg må kommunens selv stå for klagebehandlingen, Skatteetaten er klageinstans ved bruk 

av Boligverdier. 

 

Fordelene ved taksering av takstmann er at standard på boligen vurderes i det enkelte tilfelle. 

Som ett biprodukt av stedlig taksering, vil takstmenn oppdage forhold som ikke er registrert i 

matrikkelen, og som heller ikke plukkes opp av boligverdiene. 

 

Kontortaksering gjøres ved at takstgrunnlaget økes med inntil 10% årlig.  

 

Utsettelse i 1, 2 eller 3 år av allmenn taksering. Takstgrunnlaget må være ferdig taksert til det 

fjerde året. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer at allmenn taksering må gjennomføres nå, og så effektivt og oversiktlig 

som mulig. 

 

Rådmannen foreslår derfor at Skatteetatens boligverdier benyttes for boliger, samt at det 

takseres med takstmenn for øvrige eiendommer. Grunnlaget for produksjonsutstyr og – 

innstallasjoner skilles ut som eget grunnlag. 

 

Allmenn taksering gjennomføres som et prosjekt, og det leies inn nødvendig kompetanse og 

kapasitet til å ha nye grunnlag klare til 1. september 2018. Kostnadene til allmenn taksering 

samt anskaffelse av nytt verktøy innarbeides i 1. tertial 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2124-24  Arkiv: 144 C20  

 

Sak: 152/17 

 

Saksprotokoll - Fysisk aktivitet ved grunnskolene i Ringerike  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Informasjonen om fysisk aktivitet i Ringeriksskolen tas til orientering. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 21.11.2017: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Hovedutvalgets (HOK) innstilling som er i samsvar med Rådmannens forslag ble enstemmig 

vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2124-23  Arkiv: 144 C20  

 

Sak: 39/17 

 

Saksprotokoll - Fysisk aktivitet ved grunnskolene i Ringerike  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Informasjonen om fysisk aktivitet i Ringeriksskolen tas til orientering. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 08.11.2017: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2124-1   Arkiv:   

Informasjon om fysisk aktivitet i grunnskolen i Ringerike  
 

Forslag til vedtak: 

Informasjonen om fysisk aktivitet i Ringeriksskolen tas til orientering. 

 

 

  

Saksutredning 

Rådmannen la i april 2016 fram sak om mulighetene for daglig fysisk aktivitet for alle elevene 

i Ringeriksskolen. Kommunestyret fattet følgende vedtak: 

 

1. Informasjon om mulighetene til å innføre 1 time fysisk aktivitet hver dag i 

Ringeriksskolen tas til orientering.  

2. Det arbeides for at enkeltskoler gjennomfører forsøk innenfor området skoleåret 

2016/2017 med inntil 30 minutter fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens ramme.   

 

Denne saken er en tilbakemelding på situasjonen når det gjelder fysisk aktivitet, og 

kommunestyrets vedtak fra 2016. 

 

Alle grunnskolene har rapportert om arbeidet med, og sitasjonen for, fysisk aktivitet for alle 

elever i skolene. 

 

  



- 

Under følger en oppsummering av fysisk aktivitet og kroppsøving ved grunnskolene i 

Ringerike etter tilbakemelding fra skolene. 

 
Skole Krøppsøving Uteskole, valgfag og 

andre faste 

aktiviteter 

Generell aktivitet ved skolen, 

begrensninger i mulighetene for daglig 

fysisk aktivitet 

Veien Kroppsøving i 

henhold til 

læreplanen. 

Fysak 5.-7. trinn, 

uteskole 1. og 2. trinn. 

Uteområdene er flott og brukes av elevene i 

pauser. Ballbinge, fotballbane, 

håndballbane lekeapparater, skiløyper når 
det snø, skøyter og aking. 

Kirkeskolen Kroppsøving i 

henhold til 

læreplanen. 

Trivselslederne 

arrangerer daglig 

trivselsaktiviteter. 

Skolen skal oppfylle antall timer med 

ordinær undervisning. 

Nes skole Kroppsøving i 

henhold til 

læreplanen. 

Daglig gåtur 25 – 30 

minutter for alle. 

Opptur v/DNT, ute- og tur-dager til ulike 

turmål. 

Eikli Kroppsøving i 
henhold til 

læreplanen. 

Fysak 5.-7. trinn. 
Trivselslederne 

organiserer aktiviteter 

i storefri 3 d/u. 

Stor aktivitet i friminutt.  
 

Ullerål Kroppsøving i 

henhold til 

læreplanen. 

1.-4. trinn har fast 

uteskole 1d/u.  

Fysak 5.-7. trinn. 

Planlegger å starte 
med trivselsledere og 

daglige aktiviteter i 

2018. 

Ullerål skole har mange faste 

aktivitetsdager gjennom skoleåret som; 

Innebandyturnering, håndballturnering, 

sykkelturer, basketcup, skøytedag, 
friidrettsdag, skistafett m.m. 

Vang skole Kroppsøving i 

henhold til 

læreplanen. 

1.-4. trinn har uteskole 

1 d/u.  

5.-7. trinn har 

timeplanlagt Fysak 
1d/u. 

 

Godt tilrettelagt uteområde for aktiviteter; 

fotball, håndball, ballbinge, basketbane, 

skaterampe, oppkjørte skiløyper når det er 

snø. 
Deltakelse i cuper, balldag, skidag, 

idrettsdag, orienteringsdag, naturdag m.m. 

Helgerud Kroppsøving i 
henhold til 

læreplanen. 

Fysak 5. og 6. trinn, Idrettsdag, sykkeldag, svømming, 
orrhaneleik, deltar i forskjellige cuper, 

vintertur mellomtrinnet. Skiløyper i 

nærområdet når det er snø. Skolens 

uteområde er bra og brukes mye. 

Sokna Kroppsøving i 

henhold til 

læreplanen. 

Fysak for 5.-6.trinn, 

valgfag fysisk aktivitet 

og helse, uteskole for 

1. trinn 1 d/u. 

Turer og aktivitetsdager i løpet av skoleåret 

Hønefoss Kroppsøving i 

henhold til 

læreplanen. 

Turdag 1d/u for 1. 

trinn,  

fysak 1 d/u for 2. 
trinn,  

Idrettsdag, sykkeldag, skidag 

 

Skole Krøppsøving Uteskole, valgfag og 

andre faste 

aktiviteter 

Generell aktivitet ved skolen, 

begrensninger i mulighetene for daglig 

fysisk aktivitet 



- 

 

 

 

 

Valgfag på ungdomstrinnet med aktivitetsmål: Fysisk aktivitet og helse og natur, miljø og 

friluftsliv   
 

Skole Sum elever på 

ungdomstrinnet 

Valgfaget; 

natur, miljø 

og 

friluftsliv 

Valgfaget; 

fysisk aktivitet 

og helse 

Andel elever med 

de to valgfagene 

Tyristrand 123  50 40,6 % 

Veienmarka 288  92 31,9 % 

Haugsbygd 216  85 39,4 % 

Hallingby 105 24  22,9 % 

Sokna 37  17 45,9 % 

Nes 15   0 

Hov 234 50 71 51,7 % 

Sum hele 

kommunen 

1018 74 315 38,2 % 

         (hentet fra GSI høsten 2017) 
  

Tyristrand Kroppsøving i 

henhold til 

læreplanen. 

Fysak 6. og 7 trinn 1 

d/u.  

Valgfag på 

ungdomstrinnet. 

Regelmessige turer for alle trinn. 

Idrettsdag, skidag, turer til Hovinsetra, 

turneringer, orienteringsdag, trivselsdag 

m/aktiviteter 

Haugsbygd 

u.skole 

Kroppsøving i 

henhold til 

læreplanen. 

Valgfag – fysisk 

aktivitet og helse. 

Idrettsdag, skogdag, vinteraktivitetsdag, 

balldag og mestringsdag, ulike turneringer. 

Hov u.skole Kroppsøving i 
henhold til 

læreplanen. 

Valgfag – fysisk 
aktivitet og helse. 

Idrettsdag, bli-kjent dag, opptur m/DNT, 
deltakelse i ulike cuper. 

 

Veienmarka 
u.skole 

Kroppsøving i 
henhold til 

læreplanen. 

Valgfag – fysisk 
aktivitet og helse. 

Trinnvis idrettsdag, ekskursjoner, frivillig 
fysisk aktivitet i gymsalen i storefri. 

Rammetimetallet og lærerdekning er 

begrensende faktorer. 

Hallingby Kroppsøving i 
henhold til 

læreplanen. 

Valgfag på 
ungdomstrinnet.  

Fysiogøy for 1. trinn, 

Fysak for 5. trinn og 

motorisk gruppe for 6. 
trinn 1t/u. 

Sykkelturer, ballaktivitetsdag, cuper og 
turneringer, vinteraktivitetsdager. 

 

Har ikke tid til mer innenfor dagens start og 

sluttidspunkter.  Må forholde oss til 
skoletransporten.  
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Fra gjeldende fag- og timefordeling for grunnskolen. 

Fag/trinn 1.–4. 

trinn 

5.–7. 

trinn 

Sum 

1.-7. 

8.–10. 

trinn 

Sum 

grunnskole 

Kroppsøving 478 478 223 701 

Valgfag 0 0 0 171 171 

Fysisk aktivitet  0 76 76 0 76 

Tabellen viser sum klokketimer i faget 

 

 

Oppsummering av tiltak og aktiviteter skolene gjennomfører knyttet til fysisk aktivitet: 

 

Kroppsøving: I grunnskolen skal elevene ha et minstetimetall i kroppsøving slik tabellen 

over viser: Barnetrinnet 478 årstimer (60 minutters timer). Fordelt på 38 skoleuker gir dette i 

underkant av 2 timer kroppsøving i uken per trinn.  

Videre har mellomtrinnet, 4. – 7. trinn 76 årstimer (2 uketimer) med fysisk aktivitet, Fysak, i 

tillegg til kroppsøvingstimene. Skolene på Ringerike har fordelt disse timene til 5., 6. eller 7. 

trinn med 1 time, - ei økt i uka. 

 

Valgfag: På ungdomstrinnet har elevene valgfag – 57 årstimer, eller 1,5 timer i uka. 

Valgfagene; natur, miljø og friluftsliv og fysisk aktivitet og helse er særlig populære. 38 % av 

elevene har valgt et av disse tilbudene. Det betyr at de elevene som har gjort at slikt valg, er 

fysisk aktiv også i disse timene.  

 

Uteskole: Mange av skolene har en fast uteskoledag for alle, særlig på de lavere trinnene. 

Disse dagene arbeider elevene med fagene ut fra en praktisk vinkling i tillegg til at de er 

fysisk aktive. 

 

Aktivitets- og temadager: Alle skolene har hvert år dager med forskjellige aktiviteter som 

turneringer, sykkeldag, turdag (-er), orienteringsdag, friidrettsdag, eller ulike temadager der 

også fysisk aktivitet er sentralt, eksempelvis knyttet til TV-aksjonen.  

 

Uteområdene og aktivitet i pauser: Uteområdene ved grunnskolene i kommunen inviterer 

til aktivitet. Skolene i kommunen har store godt tilrettelagte uteområder og nærmiljøer som 

inspirerer elevene til aktivitet til alle årstider. Fra skolene meldes det at elevene er veldig 

aktive med fritt valgte aktiviteter når det er pauser i undervisningen (friminutt). Noen skoler 

har og trivselsledere som organiserer aktiviteter. Dette planlegges innført ved flere skoler. 

 

Oppsummert så melder skolene om stor bredde og hyppighet i fysisk aktivitet, men i mindre 

grad om nye forsøk siste skoleår. De aller fleste elever er fysisk aktive i gjennomsnitt minst en 

halv time om dagen. Dette skjer gjennom timeplanlagt kroppsøving, valgfag, timer til fysisk 

aktivitet, svømmeopplæring, uteskole, organiserte og frie aktiviteter og lek.   
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Begrensninger og muligheter for mer fysisk aktivitet 

 

Dersom en skal utvidet til for eksempel en time fysisk aktivitet, så kan det nevnes to faktorer 

som kan påvirke dette:  

 Skoleskyss; - skolenes start og sluttidspunkter 

 Bemanning 

 

Ved alle kommunens grunnskoler er det elever som er avhengige av skoleskyss. Vel  

25 % av elevmassen bor så langt fra skolen at de har rett til, - og får fri skoleskyss. 

Skolebussenes ankomst- og avgangstider setter rammer for skoledagene. Skal en legge inn 

mer tid utenom fagene øremerket fysisk aktivitet og således utvide skoledagen, påvirker dette 

Brakars (Buskerud kollektivtrafikk) totale transportopplegg, og vil medføre større kommunale 

kostnader for skoleskyss. 

 

Fysisk aktivitet dreier seg ikke bare om kvantitet, men og om kvalitet. Skal 30 minutter daglig 

fysisk aktivitet driftes og ledes av kompetente ansatte vil dette føre til økte lønnsutgifter. I 

kommunestyresak 82/16, ble dette estimert til 1,5 millioner kroner.   

Må skoledagen utvides for å får dette til, blir kostnaden langt høyere grunnet økte 

skyssutgifter. 

 

Andre veier å gå er å se på arbeidsmåtene i fagene og om en kan arbeidet med målene 

samtidig som en er fysisk aktiv, slik en gjør i uteskolen på småskoletrinnet.  

I noen kommuner har skoler redusert timetallet i fagene for i stedet å ha fysisk aktivitet. Dette 

gir en utfordring i forhold til den nasjonale forskrift for fag og time-fordeling (Udir 1-2017) 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Sak om muligheten for daglig fysisk aktivitet for alle elevene i Ringeriksskolen ble behandlet 

av kommunestyret i sak 82/16. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er glad for at det er mange fysisk aktive elever i Ringeriksskolen, og at det 

foregår et bredt spekter av aktiviteter. Skolenes uteområder er godt tilrettelagte for aktivitet 

noe som også er bra for fysisk aktivitet, men også for elevenes læringsevne. 

Fysisk aktivitet dreier seg ikke bare om kvantitet men og om kvalitet. Det er viktig å legge 

godt til rette for fysisk aktivitet. Dette har en klar folkehelseeffekt. 

Rådmannen oppfordre skolene til å ha fokus på arbeidsmåter som stimulerer og krever fysisk 

aktivitet i fagene. Når det gjelder midttime eller det lengste friminuttet, så viser erfaringer fra 

skoler med elever som trivselsledere at disse bidrar til større og mer strukturert aktivitet. 

Rådmannen mener derfor at ordningen med trivselsledere kan vurderes innført ved flere 

skoler. 

  

 

 Ringerike kommune, 26.10.17 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2403-12  Arkiv: 130  

 

Sak: 142/17 

 

Saksprotokoll - Status planarbeid ved areal- og byplankontoret og regionalt plankontor  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

1. Kommunestyret tar rådmannens status planarbeid til orientering. 

 

2. Formannskapet skal ha en gjennomgang av planarbeidet og prioriteringer i saken, i feb. 

møte 2018. 

 
 

Behandling i Formannskapet 21.11.2017: 

 

Representanten Dag Erik Henaug (H) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet i 

behandling av sak 142/17 da han er medeier i Fossen Utvikling. Henaug ble enstemmig kjent habil i 

behandlingen av saken i hht. forvaltningslovens §6.2. 

 

Runar Johansen (H) fremmet p.v.a AP, H og V følgende forslag nytt pkt 2.: 

«Formannskapet skal ha en gjennomgang av planarbeidet og prioriteringer i saken, i feb. møte 

2018». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag samt Johansens (H) forslag p.v.a AP, H og V til nytt pkt. 2 ble enstemmig 

vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Formannskapet  

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2403-11   Arkiv: 130  

 

 

Status planarbeid ved areal- og byplankontoret og regionalt plankontor  
 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar rådmannens status planarbeid til orientering. 

 

 

 Innledning / bakgrunn 

 

Kommunestyret tok den 29.06.2017 i sak 72/17 rådmannens prioriteringer og foreslåtte tiltak 

til orientering, i sak om status planarbeid og prioriteringer fremover. Kommunestyret ba 

samtidig om ny statusrapport oktober 2017. Denne statusrapporten ble utsatt til november 

2017.    

 

Rådmannen ønsker med denne saken å orientere kommunestyret om status i planarbeidet, og 

hvordan forholdene i saken fra juni er fulgt opp, herunder hvilke prosesser areal- og 

byplankontoret og regionalt plankontor jobber med.  

 

Oversikt over planlagte tiltak: 

 

 Ferdigstille rekrutteringsprosesser  

 Jobbe videre med å strukturere og organisere planoppgavene slik at vi utnytter 

ressurser og kompetanse på best mulig måte for å løse de arbeidsoppgavene vi har. 

 Utvikle en enkel rapporteringsform som viser en oversikt over planarbeidene, status og 

framdrift/saksbehandlingstid.  

 Ta i bruk plandialog og jobbe med informasjonen på kommunens nettsider. 

 Fortsette å jobbe med at kommunikasjonslinjene følges.  

 Prioritere kommuneplanens arealdel, områderegulering Hønefoss og FRE. 

 

En nærmere redegjørelse for det enkelte tiltak følger under. 

 

Rekrutteringsprosesser og kjøp av tjenester 
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Ringerike kommune har i dag totalt 11,7 årsverk fordelt på 13 personer ved areal- og 

byplankontoret og regionalt plankontor. Dette er en økning på 3 årsverk siden mai 2015. I 

denne perioden har det vært flere som har sluttet og noen har vært i permisjon. Av disse 

årsverkene er 4,5 årsverk tilknyttet regionalt plankontor. Det vil ved årsskiftet være 6 av 13 

personer som jobber deltid (60% - 90%). 

 

Vi er i ferd med å avslutte rekrutteringsprosesser til tre type stillinger: teknisk tegner, 

arealplanlegger og arealplanlegger med geologisk kompetanse. Rekrutteringsprosess for 

avdelingsleder er også inne i sluttfasen.  I skrivende stund har fem takket ja til stilling (ny 

avdelingsleder, tre arealplanleggere og en teknisk tegner) og vi avventer tilbakemelding fra 

ytterligere tre. Nye medarbeidere trenger opplæring og vil ikke være 100% produktive fra dag 

en, selv om søkertilfanget på stillingene har vært veldig bra både når det gjelder kompetanse og 

erfaring. Det vil bli lagt en plan for hvordan vi på en best mulig måte kan ta i mot de nye,.  

Etter rekrutteringsprosessen vil areal- og byplankontoret og Ringerike kommune sin del av 

regionalt plankontor totalt bestå av 20 personer. Dette er en nødvendig styrking av areal- og 

byplankontoret og regionalt plankontor, som sikrer bredere kompetanse og kapasitet. 

 

Vi kjøper det vi trenger av tjenester. Det gjøres en vurdering av behovet hver gang det er 

aktuelt, og det vurderes om vi har kompetansen og ressursene selv. Vi søker også innspill på 

hvordan dette løses i andre kommuner for å utvikle vår praksis rundt dette. Kjøp av tjenester er 

tidkrevende, det må styres og følges opp, og dette krever også ressurser. Det er viktig for 

Ringerike kommune som arbeidsgiver å legge til rette for at ansatte får oppgaver som er 

interessante, som er utviklende og som gir motivasjon. Det vil bidra til at Ringerike kommune 

som en attraktiv arbeidsgiver får beholde dyktige og erfarne medarbeidere. Det bidrar til at vi 

får et godt omdømme og at det da blir lettere å rekruttere nye.  Planprosesser er langvarige, og 

det er derfor særlig viktig å beholde medarbeiderne over tid. I tillegg til medarbeidernes 

formelle kompetanse er kjennskap til kommunen og historikk viktig i planarbeidet.    

 

Organisering 

Ved første kvartal 2018 vil kommunens årsverk innen planlegging ha vokst med 9 årsverk 

siden 2015. Vi må ut i fra disse endrede forutsetningene strukturere og organisere 

planoppgavene slik at vi utnytter ressurser og kompetanse på best mulig måte for å løse disse 

oppgavene. Det har vært gjennomført innledende arbeid rundt dette, og det jobbes mot at ny 

struktur skal være på plass rundt årsskiftet. 

 

Klare føringer for areal- og samfunnsutviklingen i overordnede planer bidrar til at detaljplaner 

kan behandles raskere og mer forutsigbart. Dette er i tråd med regjeringens nasjonale 

forventninger til regional og kommunal planlegging (2015) hvor gode og effektive 

planprosesser er et satsningsområde. Dette vil vi ha fokus på i prosessen med å strukturere og 

organisere planarbeidet.  

 

Vi organiserer store planer som prosjekter. Vi gjennomførte anbudsprosess i sommer for å leie 

inn ekstern prosjektleder til områderegulering for Hønefoss. Denne prosessen resulterte i kun 

et tilbud, og konkurransen ble på dette grunnlag avlyst. Vi valgte da å bruke egne ressurser, 

intern prosjektleder er nå på plass og arbeidet er godt i gang. Vi er også inne med intern 

prosjektleder i sykkelbyprosjektet. 

 

Rådmannen vil også fortsette å arbeide med kommunikasjonslinjene i organisasjonen og sørge 

for at disse følges både oppover og nedover.  



- 

 

Felles plankontor  

Areal- og byplankontoret er i dag ikke lokalisert sammen med regionalt plankontor. Det 

oppleveskrevende for de ansatte, og og er noe vi har fokus på. Avdelingene blir samlokalisert i 

Fossveien i starten av 2018..  

 

Ringerike kommune har meldt inn følgende saker til det regionale plankontoret: 

områderegulering for Hønefoss, samarbeidet i forbindelse med statlig regulering av FRE, 

samarbeid i forbindelse med regionale og statlige planer og kommunedelplan for E16 Nymoen-

Eggemoen. 

 

De ansatte på regionalt plankontor fra Ringerike kommune, opplever at det formelle og 

uformelle samarbeidet er kommet godt i gang og begynner å finne formen. 

 

Rapportering og dialog 

Vi vil fortsette arbeidet med å finne en enkel rapporteringsform på i hvilken grad fristene i 

plan- og bygningsloven overholdes. Dette vil da bli et egnet måleverktøy på samme måte som 

det er for saksbehandlingstiden i byggesaker. Behandlingstid for byggesaker og antall 

dispensasjoner sier også noe om kommunens planverk, samt andel arealplaner som blir møtt 

med innsigelser.  

 

I tilbakemeldingene vi mottar er det få som går på at fristene ikke overholdes, selv om 

forslagsstillere generelt ønsker en raskere fremdrift. Vi vil som et ledd i dette arbeidet jobbe 

med å gjøre kommunikasjonen med forslagsstiller klarere på sakens status, og hva som kreves i 

den enkelte saken for å sikre fremdrift. Det vises til vedlegg 3 som illustrerer planprosessen 

med frister. 

 

Vedlagt (vedlegg 2) følger en illustrasjon som viser saksbehandlingstid for private 

detaljreguleringer i 2016 på landsbasis. Figuren illustrerer de ulike etappene i planprosessen, og 

viser tydelig at det vesentlige arbeidet i planprosessen ligger fra oppstart til innlevering av 

planforslag til 1. gangsbehandling. Innsatsen som nedlegges i denne fasen er også avgjørende 

for den videre tidsbruken fram til endelig vedtak.  

 

Digital plandialog vil være et godt hjelpemiddel for å bedre dialog og medvirkning i 

planprosessene. Plandialogen gir oversikt over pågående planarbeid, status i den enkelte sak og 

innsyn i saksdokumenter. Det er også mulig å gi innspill til planarbeidet direkte i plandialogen. 

Dette verktøyet er på plass i kommunens systemer, men foreløpig ikke tatt i bruk fullt ut. Vi vil 

jobbe videre med å ta dette i bruk. Ved overgang til kommunens nye nettsider vil vi jobbe med 

hvordan plansaker presenteres, koblingen til plandialog og kommunens kartsystem. Dette vil på 

sikt gi bedre service for publikum og forslagsstillere, og en mer effektiv tidsbruk for 

kommunen til å gi informasjon og håndtere innsynsforespørsler.  

 

Saker 

Vedlagt følger en oversikt over status i de sakene som ble omtalt i sak 72/17 av 29.6.2017. Det 

presiseres at det i tillegg til sakene i denne oversikten, som ble beskrevet at ikke var 

uttømmende, har blitt produsert mye fra areal- og byplankontoret og regionalt plankontor. 

Dette vises blant annet ved at det siden august har vært produsert 21 saker til politisk 

behandling fra areal-og byplankontoret og regionalt plankontor. Totalt fra enheten miljø og 

areal har det i dette tidsrommet blitt produsert 42 saker.  



- 

 

Det har i løpet av de siste par årene blitt startet opp en rekke nye planer, og fortsatt mottar 

kommunen relativt mange forespørsler som gjelder nye planinitiativ. I tillegg til ordinære 

plansaker har vi en rekke oppgaver knytta til bistand til andre avdelinger i kommunen, 

uttalelser i ulike høringer, deltakelse i prosjekter, kartlegginger m.m. Det vises til oversikten i 

vedlegg 1 hvor det til slutt i vedlegget er tatt med en oversikt over planinitiativ/mulige 

planinitiativ mottatt etter juni 2017, totalt 20 saker. Denne oversikten er heller ikke 

uttømmende. 

 

Planstrategien er retningsgivende for kommunens prioritering av planoppgaver. 

Kommunestyret skal i planstrategien avklare hvilke planer som skal utarbeides, eller si noe om 

innen hvilke områder det ønskes å prioritere planer. Planstrategien revideres hvert fjerde år og 

skal vedtas innen et år etter at nytt kommunestyre er trådt i kraft.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen ønsker med denne saken å orientere kommunestyret om status i planarbeidet og 

hvordan forholdene i saken fra juni er fulgt opp, herunder hvilke prosesser areal- og 

byplankontoret og regionalt plankontor jobber med.  

 

Rådmannen oppfatter fortsatt at kommuneplanens arealdel, områderegulering for Hønefoss, og 

FRE (E16 og Ringeriksbanen) er prioriterte oppgaver for kommunestyret. 

 

Vedlegg:  

Vedlegg 1: Reguleringssaker belyst i sak 72/17 og nye saker innkommet etter juni 2017 

Vedlegg 2: Figur saksbehandlingstid for private detaljreguleringer, hele landet 

Vedlegg 3: Planprosessen med frister 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Guro Li og Line Synøve Østvold 
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Reguleringssaker belyst i sak 72/17 og nye saker innkommet etter juni 2017
Ballen er hos forslagsstiller

Listen er ikke uttømmende Ballen er hos kommunen
Ballen er hos ekstern etat

Sak : Nr navn ESA Merknad Planlagt videre
framdrift

Områdereguleringer

271 Øvre Høneng ata ø st 14/2825 Høring og offentlig ettersyn 2014. Begrenset
høring av endringer juni 2017. Innsigelse fra
Statens vegvesen .

Planvedtak 2018

366 Kunnskapspark
Ringerike

14/1488 Høring og offentlig ettersyn 2016 (2. gangs).
Innsigelse fra Statens vegvesen . Dialogmøter
avholdt uten resultat.

Uavklart

354 Ringerike Vannverk
Kilemoen

14/1016 1.gangsbehandling i HMA oktober 2017, utsatt i
formannskapet grunnet ønske om mer
informasjon.

Ligger til
1.gangs behandlin
g

424 Follummoen
(storskala datasenter)

16/4592 Høring og offentlig ettersyn 2017. Innsigelse fra
Statens vegvesen.

Planvedtak januar
2018

431 Hønefoss byplan 17/1379 Forslag til p lanprogram har vært på høring og
offentlig ettersyn. Intern prosjektleder.

Planvedtak høsten
2019

367 Eggemoen Aviation
& Technology Park (Ola
Tronrud)

14/1477 Høring og o ffentlig ettersyn 2014 - 2015.
I nnsigelse fra S tatens vegvesen . Dialogmøter.
Avhenger blant annet av avklaringer i
kommunedelplan for E16 Nymoen - Eggemoen og
trasevalg , som er planlagt ferdig 2018 .

Uavklart

Detaljreguleringer

375 Eggemoen
næring/industri
(Røysi)

14/989 Planprogram fastsatt 2012. Avhenger blant annet
av avklaringer i kommunedelplan for E16
Nymoen - Eggemoen og trasevalg, som er
planlagt ferdig 2018.

Uavklart

405 Tandberghøgda 15/4556 Planforslag mottatt april 2017.
K an ikke starte opp med bygging her før E16 har
startet bygging i Sundvollen (rekkefølgekrav i
k ommune delplan for Krakstadmarka ) . Det
vurderes å sette ut behandlingen av planforslaget
til ekstern konsulent.

Uavklart

420 Kvartal 46
(Stangsgt.og gml
Vikenby gget)

15/8783 Oppstart varslet 2016. Uttalelser oversendt
forslagsstiller som jobber med å utarbeide
planforslag.

Avhenger av
levering fra
forslagsstiller



414 Kvartal 36
Storg ata /Sundg ata

15/9051 Oppstart varslet 2017. Uttalelser oversendt
forslagsstiller som jobber med å utarbeide
planforslag.

Avhenger av
levering fra
forslagsstiller

421 Lloyds marked 16/3915 Oppstart vars l et 2016. Arbeidsmøte r avholdes
med forslagsstiller.

Uavklart

419 Hov omsorgsboliger 15/9958 Høring og offentlig ettersyn mai - juni 2017.
Uttalelser oversendt forslagsstiller som jobber
med å utarbeide planforslag .

Planvedtak 2018

393 Kvartal Hønengt, Hønen
alle, Halvdan Svartesgt og
Dr. Ragnhildsvei

14/884 Høring og offentlig ettersyn 2014. F orbereder
sluttbehandling, avhengig av noen avklaringer
med forslagsstiller .

Planvedtak 2018

428 Nedre Klekkenhagen 16/5443 Varsel om oppstart mai - juni 2017. Uttalelser
oversendt forslagsstiller , som jobber med å
utarbeide planforslag .

Avhenger av
lev ering fra
forslagsstiller

432 Hemskogveien
panorama

17/1273 Varsel om oppstart september 2017. Uttalelser
oversendt forslagsstiller som jobber med å
utarbeide planforslag.

Avhenger av
levering fra
forslagsstiller

433 Nye skoler i Ullerål
og Hov

17 / 2150 Varsel om oppstart mai 2017. Uttalelser oversendt
forslagsstiller.

379 Hensmoen grusuttak 14/286 Høring og offentlig ettersyn april - mai 2017. M er
enn 60 høringsinnspill. Uttalelser oversendt
forslagsstiller, møter i den forbindelse.

Uavklart

VÆRT TIL BEHANDLING /AVHOLDT OPPSTARTSMØTE ETTER JUNI
373 Apalbakken 15/487 1. gangsbehandling november 2017. Uavklart

415 Sagav eien 56 15/5449 Høring og offentlig ettersyn september - oktober
2017. Merknader oversendt forslagsstiller , som
jobber med å utarbeide planforslag .

Avhenger av
levering fra
forslagsstiller

411 Løkenstuen
boligprosjekt

15/8194 Politisk oppstartsak september 2017, varsel om
oppstart oktober 2017 med frist desember .

Uavklart

417 Færden boligområde 15/5952 1. gangsbehandling april 2017 . Sluttbehandling
november 2017.

BESLUTTET AT SKAL AVVENTE ANDRE FORHOLD
387 Øya 14/266 Høring og offentlig ettersyn 2015. I nnsigelse fra

Statens vegvesen. Må vurderes ifm.
områderegulering Hønefoss (grensesnitt og
trafikkløsninger).

Avventer
områderegulering
Hønefoss



395 Nordre Park
boligsameie

14/260 Høring og offentlig ettersyn 2016. I nnsigelse fra
Statens vegvesen. Dialogmøte avholdt i 2016,
uten resultat. A vventer område regulering for
Hønefoss.

Avventer
områderegulering
Hønefoss

330 Soknedalsveien 5 - 27 15/6836 1.gangsbehandling desember 2015: Vedtak om
utsettelse, med henvisning til områderegulering
for Hønefoss, KVU og ny stasjon. Noen arealer
ligger inne i fellesprosjektet.

Uavklart

427 Byporten 16/6457 Ønske om planprosess for bl.a. endring av
byggehøyde og byggegrense. Politisk
oppstartsak mai 2017, vedtak om å ikke anbefale
oppstart og at det raskt planlegges konsistente
løsninger for samferdsel i Hønefoss sentrum .

Uavklart

Stormarkedet Tippe n 15/8924 Politisk oppstartsak mai 2016, vedtak om
utsettelse og at det raskt planlegges konsistente
løsninger for samferdsel i Hønefoss sentrum
(deler av dette planområdet inngår i 421 Lloyds
marked som er under arbeid).

Uavklart

Kommuneplan, kommunedelplaner

Kommuneplanens arealdel 17/3927 Høring og offentlig ettersyn mai - september
2017. Innsigelser fra 5 myndigheter, nærmere 70
innspill totalt.

Planvedtak 2018

1012 E16 Nymoen –
Eggemoen,
kommunedelplan

15/8928 Fastsatt planprogram september 2016. Planlagt
høring og offentlig ettersyn medio januar 2018.

Planvedtak 2018

Avsluttet siden juni 2017

344 Kilemoen sanduttak ,
områderegulering

14/1015 3 klager, behandlet høsten 2017, ble ikke tatt til
følge av fylkesmannen.

Planvedtak april
2017.

399 Ny skole og
boligområde Benterud,
detaljregulering

14/2345 Planvedtak mars
2017.

406 Kistefos - museet,
detaljregulering

15/337 Planvedtak juni
2017.

324 Trampen skytebane ,
detaljregulering

14/263 Planvedtak
november 2016.

376 Fisketjern ,
detaljregulering

14/285 Planvedtak
september 2017.



377 Vikersetra ,
detaljregulering

17/792 Planvedtak
september 2017.

1009 Krakstadmarka,
kommunedelplan

14/2576 Planvedtak 30.06.2016. Vedtatt med innsigelser.
Endelig vedtak i Kommunal - og
moderniseringsdepartementet (KMD) april 2017 .
2 boligområder tas ut. Kommunen fikk ikke
medhold.

Endelig vedtak i
KMD april 2017.

347 - 1 Hvervenmoen ,
mindre endring

17/ 32 Delegert vedtak om mindre endring august 2017. Mindre endring
vedtatt august
2017

NYE PLANINITIATIV ETTER JUNI 2017

Listen nedenfor omhandler planinitiativ/mulige planinitiativ mottatt etter juni 2017. Listen er
ikke uttømmende. Vi behandler kontinuerlig ulike planinitiativ, hvor noe tas videre i en
planprosess, annet behandles som byggesøknad og noen initiativ blir ikk e videreført.

437 Telegrafalleen 2 17/3414
438 Strandgata 3 17/4016
436 Lamoen 2 17/2721
430 Krokenveien 23 og
40a

17/736

Prestmoen , masseuttak
Bekkegata 17
Vestliveien 10
Midtmoen 1, Sokna
Strømsoddveien 81, Sokna
Stabells gate 4
Brutorget, planendring 17/4039
Søndre Ringåsen 3
Storgata, Norderhovsgate,
Sundgata
Benterud søndre
Ringåsen gnr/bnr 8/10
Eikli sør, planendring
Kvartal 42, Hønefoss
Setertjern, planendring
Veme Kvernvolden
Vestsiden pukkverk



Vedlegg 2: Illustrasjon av s aksbehandlingstid for private detaljreguleringer
fordelt på etapper. Hele landet, 2016. Kilde: Statistisk sentralbyrå

5. Forslagsstillers tid fra
merknadsmøte til innlevert
plan for 2. g angsbehandling

4. Kommunens
saksbehandling stid for
merknader til forslagsstiller

2. Kommunens saksbehandlingstid fra
mottatt planforslag til 1. gangsbehandling



Planprosess

Planinitiativ Oppstart Planforslag
utarbeides

Høring og
offentlig
ettersyn

Merknads -
behandling/
planjustering

Vedtak av
plan

Forslagsstiller/
kommune

Forslagsstiller/
planmyndighet

Forslagsstiller Planmyndighet
HMA – (FS)

Forslagsstiller/
planmyndighet

Planmyndighet
HMA – FS – KS

Oppstartsmøte
Pol./adm.
prinsippavklaring

Kunngjøring og
varsling
E vt. forslag til
planprogram .

Planforslag: kart,
bestemmels er og
beskrivelse.
Medvirkning

Kunngjøring og
varsling

Kunngjøring og
varsling

3 uker klagefrist 6 uker høringsfrist

4 uker uttalefrist
(anbefalt)
Hvis planprogram:
6 uker

12 uker

Evt. fastsetting av
planprogram

Planforslag mottas
av kommunen,
gjennomgang og
saksforberedelse



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2468-4   Arkiv: C52  

 

 

Riddergården - status og valg av referansegruppe  
 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret tar status for oppgradering av Riddergården til orientering 

2. Kommunestyret velger en politisk referansegruppe bestående av … 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

 

 

Det ble lagt fram en foreløpig skisse med plan for drift, forvaltning og investeringer for 

Riddergården i formannskapet høsten 2017 (F-88/17).  Formannskapet utsatte videre behandling 

av saken til en tilstandsrapport forelå og befaring var gjennomført. 

 

Formannskapet gjennomførte befaring 26. september. Da pågikk tilstandsregistrering av bygningen 

i Riddergården, og rapporten om bygningsmessig status var ventet å komme snarlig. Dessverre 

foreligger ikke rapporten ennå, selv etter flere purringer til Buskerud fylkeskommune.  

Planen er videre at det lages et kostnadsoverslag og prioriteres utbedringer på bakgrunn av 

rapporten. 

 

I vedtaket fra formannskapet stod det at «kommunestyret oppretter en politisk referansegruppe 

bestående av 5 politikere for å sikre politisk forankring i det videre arbeidet med å renovere, 

restaurere og utvikle Riddergården som den historiske eiendommen den er». 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Vedtak i Formannskapet (F-88/17): Saken utsettes.  Følgende forslag følger saken i den videre 

behandling:  

Det utarbeides en tilstandsrapport for Riddergården. Når den foreligger avholder Formannskapet et 

vedtaksmøte med befaring.  

1. Foreløpig skisse med plan for drift, forvaltning og investeringer for Riddergården tas til 

orientering.  



- 

2. Kommunestyret oppretter en politisk referansegruppe bestående av 5 politikere for å sikre 

politisk forankring i det videre arbeidet med å renovere, restaurere og utvikle Riddergården som den 

historiske eiendommen den er.  

3. Restaureringen av eiendommen skal gjennomføres på en slik måte at bygningens kulturverdig, 

tidsperiode og særpreg ivaretas. I et slikt arbeid bør det søkes dialog både med nasjonal og regional 

kompetanse på fredede bygninger og anlegg.  

4. Kommunestyret ser at Riddergården vil være en sentral profilerings – og representasjonsarena for 

Ringerike kommune, samtidig som anlegget blir et naturlig samlingssted for Ringerikes 

befolkningen.  

5. 5 millioner kroner til investeringer ved Riddergården bes innarbeidet i handlingsprogrammet for 

2018, i tillegg til allerede avsatte midler.  

6. Behov for driftsmidler avklares løpende.  

 

Økonomi 

Det er foreslått avsatt til sammen 6,5 millioner kroner til oppgradering og sprinkling av 

Riddergården i Handlingsprogram for 2018. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ber om at kommunestyret oppnevner en politisk referansegruppe i tråd med tidligere 

vedtak i denne saken. Gruppen gir innspill og forankring til arbeidet, og slik bidrar til at kommunen 

tar vare på og videreutvikler Riddergården. 

 

 

 Ringerike kommune, 21.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3014-3   Arkiv: 131 K70  

 

 

Vannforvaltningsarbeid fram mot 2021  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Handlingsplan for Tyrifjorden vannområde tas til orientering. 

2. Ringerike kommune er vertskommune for en vannområdekoordinator i 50% stilling i 

Tyrifjorden vannområde under forutsetning at alle parter deltar. 

3. Rådmannen gis i oppdrag å utarbeide og godkjenne en samarbeidsavtale mellom 

partene. 

 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Den regionale vannforvaltningsplanen for vannregion Vest- Viken ble endelig godkjent av 

Klima og miljødepartementet 4. juli 2016. I denne ligger det en forpliktelse til aktiv oppfølging 

fra kommunene innenfor deres myndighetsområder. 

 

I den forbindelse er de 8 vannområdene i Buskerud anmodet om å opprette en 

vannkoordinatorstilling i minimum 50% stilling. Det er i dag tilsatt vannkoordinator i 

Hallingdal, Eikeren, Numedalslågen vannområder. 

 

Det er et mål om at alle vannområder skal få på plass en organisering og vannkoordinator i 

minst 50% stilling, med varighet ut planperioden dvs tom 2021. 

 

Det foreslås følgende spleiselag for koordinatorstillingen. 

Fylkeskommunen:24%, Kommunene: 40%, Stat-lokalt:. 12%, Stat-nasjonalt:24% 

 

I budsjettforslaget for 2018 er det avsatt midler til Ringerike kommunes andel av 

vannkoordinatorrollen. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

 



- 

Vannområde Tyrifjorden ble i perioden fra 01.08.2011 til og med 2013 organisert med en 40 

% prosjektstilling. Prosjektarbeidet besto i å kartlegge vesentlige vannforvaltningsspørsmål og 

utarbeidet en lokal tiltaksanalyse. Den lokale tiltaksanalysen har sammen med tiltaksanalyser 

fra de øvrige vannområdene i Vest Viken dannet grunnlag for en regionale planen for 

vannforvaltning. Den regionale planen ble vedtatt av kongen i statsråd 4.7.2016. og vil være 

retningsgivende for kommunenes areal- og vannforvaltning frem til 2021. I tillegg vil 

rulleringen av planen starte opp i 2018. Oppgaver vannområdet må løse i perioden 2016-2021 

er, blant annet: 

 

· Støtte kommunene med gjennomføring av tiltak 

· Oppfølging og samarbeid med andre sektormyndigheter for å sørge for at tiltak de er 

ansvarlige for blir gjennomført 

· Utarbeidelse av overvåkingsprogram og gjennomføring av overvåking 

· Søke midler fra Fylkesmann, Miljødirektorat og andre.  

· Utarbeide handlingsplaner for vannområdet i neste planfase 

· Rullering av regional forvaltningsplan starter allerede om ett års tid, lokal tiltaksanalyse 

må derfor oppdateres 

· Støtte vannregionmyndigheten i deres arbeid, ved innhenting av data, kontakt med 

kommunene, oppdatering av databaser, rapportering osv.  

· Sørge for at alle data er oppdaterte i vann-databasene Vann-Nett og Vannmiljø, for 

eksempel ved å legge inn overvåkingsdata kommunene sitter på 

 

Erfaringen fra planfasen i vannforvaltningsarbeidet er at et samarbeid mellom kommunene i de 

enkelte vannområdene, med en felles vannområdekoordinator, var en rasjonell måte å løse 

planoppgavene på.  

 

Organisering i vannområder med kommunalt lederskap anbefales da også som 

løsning for det videre vannforvaltningsarbeidet i konklusjonen fra følgeforskning for 

vannforvaltningsarbeidet i regi av NIBR. Miljødirektoratet, som er den administrative driver av 

vannforvaltningsarbeidet for staten, anbefaler også videreføring med vannområder med 

vannområdekoordinatorer. 

 

Politisk styringsgruppe for vannregion Vest-Viken og KS i Oppland, Buskerud, Vestfold og 

Telemark drøftet ulike modeller for organisering av vannforvaltningsarbeidet i felles møte 

l.l.mars 2015. I møtet ble det bl.a. konkluderte med: «Det er en faglig tilrådning av modellen 

«Vannområder med kommunalt lederskap», som vil gi best effekt for plan, prosess, forankring 

og gjennomføring – sett under ett og over tid>. 

 

Buskerud fylkeskommune har ved siden av å være vannregionmyndighet et særlig 

oppfølgíngsansvar overfor vannområdene i eget fylke. Med bakgrunn i erfaringene fra 

planfasen og tilrådingene vedr. videre organisering av vannforvaltningsarbeidet vedtok 

hovedutvalg for regionalutvikling og kultur i Buskerud i sak 78/15: 

 

1. Hovedutvalg for regionalutvikling og kultur tilrår at arbeidsoppgaver, organisering og 

finansiering av vannforvaltingsarbeidet blir videreÍørt gjennom vannområder med 

kommunalt lederskap som i prosjektperioden, fram til partene har avtalt en fastere 

organisering. 



- 

2. Hovedutvalget ber utviklingssjefen fremme egen sak om fast organisering av arbeidet, 

så snart som mulig og senest ved oppstart av neste planperiode i 2017. 

 

Hovedutvalg for miljø, innovasjon og næring i Buskerud fylkeskommune fulgte opp dette 

vedtaket i sak 45/17 og fattet 20.6.2017 slikt vedtak: 
 
 

1. Hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring anmoder vannområdene i Buskerud om 

å fortsette organisering med vannområdekoordinatorer i planperioden 2016-2O21. 

 

2. Hovedutvalget anbefaler en bemanning av vannområdekoordinatorer i Buskerud sin del 

av Vest- Viken vannregion tilsvarende minímum 4 årsverk. 

 

3. For å finansiere årsverkene nevnt i pkt. 2 anbefaler hovedutvalget et spleiselag som 

følger: Fylkeskommunen:24%, Kommunene: 40%, Stat-lokalt:. 12%, Stat-

nasjonalt:24% 

 

4. Fylkeskommunal deltakelse i spleiselag i planperioden 2016-2021 skjer under 

forutsetning av at stat og kommuner deltar økonomisk. 

 
Organisering av vannforvaltningsarbeidet i Buskerud i dag 

 

Det er 8 vannområder som kommunene i Buskerud har en vesentlig andel i. Områdene 

BreiangenVest, Numedalslågen og Eikeren deles i stor grad med kommuner i Vestfold, mens 

de andre områdene i det alt vesentlige har sitt areal i kommuner i Buskerud. Noen kommuner i 

Buskerud har også arealer som går inn i nabo-vannregioner, f.eks. de kommunene som har 

areal som drenerer mot Oslofjorden (Ringerike, Hole, Lier, Røyken og Hurum). I de 

vannområdene som omfattes av flere fylker og/eller vannregioner samarbeider disse mht. 

oppfølging av planarbeidet, bevilgninger m.m. Pr. dag er det tilsatt vannområdekoordinatorer i 

følgende vannområder i Buskerud: 
 

Hallingdal vannområde: 50% stilling 

Eikeren vannområde:         50% stilling 

Numedalslågen vannområde 50% stillíng  
 

Organisering av vannforvaltningsarbeidet i Vannområde Tyrifjorden 

 

Arbeidet er i dag organsiert med en kontaktperson i hver kommune. Det er avsatt forholdsvis 

lite ressurser i hver kommune til dette arbeidet. I tillegg er samordningen i mellom kommunene 

i Vannområde Tyrifjorden noe tilfeldig. 
 

Kommunene i Vannområde Tyrifjorden er invitert til å delta i et spleiselag for å koordinere og 

heve dette arbeidet betydelig. Forslaget er at det opprettes en Vannområdekoordinator for 

Vannregion Tyrifjorden. Spleiselaget er mellom BFK, kommunene, Stat-regional og Stat- 

nasjonalt. 

 

Det er naturlig at Ringerike som den største kommunen i dette samarbeidet tar på seg å være 

vertskommune for samarbeidet. 

 

Ringerike kommune er med i følgende vannområder i vannregione Vest- Viken. Vannområde 

Tyrifjorden, Valdres. 



- 

  

Og i vannregion Glomma, Vannområde Randsfjorden, Oslo og Indre Oslofjord. 

 

I Vannområde Valdres er det vannområdekoordinator på plass. Ringerike kommunes bidrag til 

dette er 80 000,- årlig. 

 

 

Juridiske forhold  

 

Det inngås forpliktene samarbeidsavtale mellom partene. Samarbeidsavtalen om vannområde 

koordinator er et administrativt samarbeid basert på en ren privatrettslig avtale mellom partene.  

 

 

Økonomiske forhold 

  

I budsjettforslaget for 2018 er det avsatt midler til Ringerike kommunes andel av 

vannområdekoordinatorrollen. 

 

Driftskostnadene for en vannområdekoordinator i 50 % stilling vil i størrelsesorden ligge på 

400 000,-. Kostnadene fordeles på antall innbyggere innenfor vannområdet. Det er vedtatt en 

spleiselagmodell som følger: Fylkeskommunen: 24 %, kommune: 40 %, Stat- lokalt: 12%, 

Stat- nasjonalt: 24 %. 

Med dette som utgangspunkt skal kommunene dekke 160 000,-, Ringerike kommunes andel er 

ca 100 000,- 

Ved at kommunene inngår et forpliktende samarbeid på dette området utløses midler fra BFK, 

regional og nasjonal Stat. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er utarbeidet en vannforvaltningsplan for vannregion Vest- Viken som ble endelig godkjent 

4. juli 2016. Regional vannforvaltningsplan skal legges til grunn for regionale organsers 

virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet jmf. Vannforskriften §29 og 

plan- og bygningsloven § 8-2. i dette ligger det en forpliktelse til aktiv oppfølging fra 

kommunene innenfor deres myndighetsområder. 

 

Det er utarbeidet en Handlingsplan for Tyrifjorden vannområde sommeren 2017. Denne ligger 

vedlagt saken. 

Handlingsplanen har til hensikt å fungere som et operasjonelt arbeidsverktøy for 

sektormyndigheter og kommunene innenfor vannområdet.  

Kommunene skal i fremtiden ha en aktiv rolle i vannforvaltningen. Vann og vassdrag skal 

tilfredsstille miljømålet god økologisk kvalitet innen 2021 (2027 for vassdrag med utsatt frist). 

Ulike tiltak må derfor igangsettes og følges opp. For at kommunene skal oppfylle sine 

forpliktelser knyttet til dette arbeidet er det vesentlig at det settes av ressurser.  

Ved at kommunen vedtar å stille seg bak at Vannområde Tyrifjorden ansetter en 

vannområdekoordinator tilfaller det statlige og Fylkeskommunale midler som bidrar til å dekke 



- 

60 % av denne utgiftsposten.  

Det vil koste kommunene noe å ansette en prosjektleder, men erfaring viser at uten en som er 

ansvarlig for å dra arbeidet faller det sammen.  

Kommunene i vannområde Tyrifjorden er invitert til å delta i et spleiselag som sikrer at alle 

vannområdene får på plass en organisering og vannområdekoordiantor i minst 50% stilling, 

med varighet ut planperioden for vannforvaltningsplanen, dvs tom 2021.  

 

Det har vært et møte mellom kommunene i Tyrifjorden vannområde og BFK. Konklusjonen fra 

møtet er at alle kommunene ser behovet for en slik stilling og ønsker å få på plass et slikt 

samarbeid. Rådmannen har avsatt midler til et slikt spleiselag i neste års budsjett.  

 

Det er store forventninger og krav til kommunene i vannforvaltningsarbeidret fremover. Dette 

er et viktig arbeid som krever både ressurser og kompetanse. Rådmannen ser helt klart store 

fordeler med at kommunene i vannområde Tyrifjorden samarbeider om å opprette en slik 

stilling.  

 

Rådmannen mener at Ringerike kommune bør være vertskommune for et slikt samarbeid og 

har tatt initiativ til dette ovenfor de andre kommunene og BFK.  Rådmannen ber om fullmakt 

til inngå en samarbeidsavtale med de andre partene om en vannområdekoordinator i 50% 

stilling for vannområde Tyrifjorden. Før opprettelse av denne stillingen forutsettes det at alle 

parter deltar i samarbeidet. De statlige og fylkeskommunale midlene vil kun bli tilgjengelig 

dersom vannområdene velger å tilsette en vannområdekoordinator 

 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gunn Edvardsen 

 

saksbehandler: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

 

 

 

 

 



- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vannområde Tyrifjorden

Handlingsplan 201 6 - 2021

Et sammendrag av tiltak i Vann - nett

Oppdragsnr.: 5171245 Dokumentnr.: 01 Versjon: J03
2017 - 05 - 31



Oppdragsnr.: 5171245 Dokumentnr.: 01 Versjon: J03
Handlingsplan 2016 - 2021 | Et sammendrag av tiltak i Vann - nett

2017 - 05 - 31 2017 - 05 - 31 | Side 2 av 54

Oppdragsgiver: Vannområde Tyrifjorden

Oppdragsgivers kontaktperso n: Ingrid Strømme, Ringerike kommune

Rådgiver: Norconsult AS , Vestfjordgaten 4, N O - 1338 Sandvika

Oppdragsleder: Leif Simonsen

Fagansvarlig: Leif Simonsen

Andre nøkkelpersoner: Annlaug Meland , Oline Kleppe

J03 2017 - 05 - 31 Endelig rapport oversendt til kunden Leif Simonsen,
Annlaug
Meland

Oline Kleppe Leif Simonsen

B02 2017 - 05 - 05 Til kunde for kommentar Leif Simonsen
Annlaug
Meland

Oline Kleppe Leif Simonsen

A01 2017 - 04 - 24 Til intern kontroll Leif Simonsen
Annlaug
Meland

Oline Kleppe

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører
Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdrag savtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres
tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.



Oppdragsnr.: 5171245 Dokumentnr.: 01 Versjon: J03
Handlingsplan 2016 - 2021 | Et sammendrag av tiltak i Vann - nett

2017 - 05 - 31 2017 - 05 - 31 | Side 3 av 54

Sammendrag
Vannområde Tyrifjorden har i forbindelse med planperioden 2016 - 2021 foreslått en rekke tiltak for å
nå miljømålene ihht vannforskriften. Vannområdet har et behov for å operasjonalisere disse tiltakene.
Denne handlingsplanen er en sammenstilling og systematisering av de ulike tiltakene vannområde
Tyrifjorden selv har foreslått for å oppnå eller opprettholde miljømålet o m god økologisk tilstand. Lister
med oversikt over vannforekomster o g tilhørende tiltak er hentet fra rappor tfunksjonen i Vann - nett
portal. Denne handlingsplanen inneholder:

• Oversikt over alle tiltake ne i elve - og innsjølokaliteter prioritert både etter g jennomførbarhet
og kost/effekt , sortert etter sektor og kommune .

• O versikt over kunnskapsbehov innen overvåkning, problemkartlegging og effekter av tiltak.

Vannområde Tyrifjorden hører til vannregion Vest - Viken, og består av 148 elvevannforekomster, 33
inn sjøforekomster og 11 grunnvannsforekomster. Alle vannforekomstene drenerer til Tyrifjorden og
videre ut i Drammenselven . Innen 2021 skal alle vannforekomster (med noen unntak) ha minst god
økologisk tilstand (jf. Vannforskriften ), men ca. 67 % av alle vann forekomster i vannområdet står i
risiko for å ikke nå dette miljømålet om det ikke gjennomføres tiltak.

I Vannområde Tyrifjorden er det foreslått 162 tiltak i elve - og 25 tiltak i innsjøvannforekomster (se kap.
3). For mange vannforekomster er det foreslå tt flere tiltak. Flesteparten av de foreslåtte tiltakene er for
å redusere påvirkning fra avrenning fra fulldyrket mark (41 tiltak) og spredt avløp (31 tiltak). D ette gjør
at landbrukssektoren ha r ansvaret for å få gjennomført mange tiltak . D et samme gjelder kommunal
sektor i forhold til avløp. Andre tiltak i vannområdet er tiltak satt for å redus ere påvirkning fra el ler
innhente mer informasjon om sur nedbør, avrenning fra husdyrhold/husdyrgjøds el, avrenning fra
gruver/deponerin g og avrenning fra utslipp fra transport/infrastruktur m. fl.

I handlingsplanen er også tiltakene fordelt på kommunene vannforekomstene ligger i. Kommunene
med flest tiltak er Ringerike, Hole og Modum kommune.

I vannområde Tyri fjorden foregår det flere årlige prøvetaking sprogrammer . Disse e r oppsummert i
kapittel 4.1. Det største årlige pr ogrammet er knyttet til forsuring og gjennomføres av Fylkesmannen i
Buskerud. Det er også en del prøvetaking knyttet til de store innsjøene, noen bekke r samt i resipienter
for renseanle gg. Ved eventuelle nye prøvetakingsprogram foreslås det å prioritere vannforekomster
med antatt god eller antatt moderat status som står i risiko for ikke å nå miljømålet. Formålet er å
avklare deres tilstand basert på data fra lokalitetene. Programmet bør kjøres for et år, med 4 - 6
prøvetaki nger i året. Anbefalt minimumsprogram:

a. En biologisk parameter (bunndyr, påvekstalger eller planteplankton)
b. Noen tilleggsprøver på andre klassifiserbare parametere som N - TOT og P - TOT.
c. CA og FARGE dersom vanntypen er usikker
d. E.coli v ed påvirkning fra kommunalt eller spredt avløp eller fra husdyr

V annområdet har også selv foreslått problemkartlegging som tiltak i en rekke vannforekomster .
Problemkartlegging er en type kartlegging der man mer målrettet gjør undersøkelser – gjerne av
antatte problemstoffer eller kildemarkører - for å finne ut av hva som er kilden til problemene i en
vannforekomst.

Effekter av tiltak er diskutert i kapittel 4.3. For tiltak innen landbruke t er gjennomføringsgraden ofte lav,
og ofte forstyrres effekten av klimatiske endringer og endring i jord bruks praksis. Hovedutfordringen
knyttet til jord brukstiltak vurderes likevel å være at det ikke er tilstrekkelige økonomiske eller juridiske
v irkemidler til at det gjennomføres en betydelige andel nye miljøtiltak over lang tid som man vet virker.
Kunnskapen om avløpstiltak må sies å være relativt god. Det er relativt lett å gjøre teoretiske
beregninger av tilførsler, transport og effekt av tilt ak i form av reduserte tilførsler både i kommunale og
spredte avløpssystemer . Det er ofte relativt god kunnskap om effekter og usikkerheter av biologiske
tiltak. Det er for eksempel utfordrende å oppnå ønsket effekt ved utfisking av uønskede arter da det
o fte er vedvarende stor innsats over lang tid, mens effekten av økt vannføring eller forbedring av
biotoper for fiskearter er godt kjent og effektive.
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I nnledning
Bakgrunn

Vannforskriften ble vedtatt i 2007 og sier bl.a. at alle vannforekomster skal ha minimum god økologisk
og kjemisk tilstand innen gitte frister. Dersom tilstanden (vannkvaliteten) er god eller bedre er
miljømålet nådd og det behøves ikke å sette i verk tiltak annet enn å bevare den tilstanden man
allerede har. Er tilstanden mode rat eller dårligere må det gjennomføres tiltak for å nå miljømålet innen
en fastsatt frist. Det er ikke tillatt å forringe tilstanden (vannkvaliteten) ( figur 1 ) . Første frist for å nå
miljømålet om god ti lstand er i 2021 dersom det ikke er gitt utsatt frist1.

Figur 1 . Illustrasjon av miljømålet gitt i vannforskriften. Dersom tilstanden (vannkvaliteten) er god eller bedre er
miljømålet nådd og det behøves ikke sette i verk tiltak annet enn å bevare den tilstanden man allerede har. Er
tilstanden moderat eller dårligere må det gjennomføres tiltak for å nå miljømålet innen en fastsatt frist. Det er ikke
tillatt å forringe tilstanden (vannkvaliteten).

I forbindelse med arbeidet etter vannforskriften fikk Vannområde Tyrifjorden utarbeidet dokumentene
«Vesentlige spørsmål», «Lokal tiltaksanalyse» og en tilhørende tabell med oversikt over aktuelle tiltak
som måtte til for å nå miljømålene. Den lokale tiltaksanalysen ble ikke helt ferdigst ilt, men det ble gjort
et betydelig arbeid med tiltakstabellen – det vil si en tabell over hvilke tiltak man mente var nødvendig
for å nå miljømålene. Informasjonen i tabellen ble senere overført til det internettbaserte kartverktøyet
Vann - nett. I Vann - net t ( http://vann - nett.no ) finner man det meste om vannforekomster, vannområder
og vannregioner samlet på ett sted. Kjernen i portalen er vannforekomstene med informasjon bl.a. om
deres vanntype, tilstand og eventuelle fore slåtte tiltak.

Oppdraget

Arbeidet etter vannforskriften er nå inne i tiltaksfasen for planperioden 2016 til 2021. Tiltak skal være
satt i gang i løpet av 2018 dersom det ikke er gitt utsatt frist for å nå miljømålet. Vannområde
Tyrifjorden har behov for å operasjonalisere de tiltakene som er foreslått for at miljømålene skal nås.
Det er derfor tatt initiativ til å lage en handlingsplan som gjør det lettere både for sektorer, kommuner
og andre å få oversikt over tiltakene som er foreslått og bør utføres.

1 Beskrivelsen er forenklet. Vannforskriften har en rekke mer detaljerte og omfattende bestemmelser
med mer. Det vises til http://www.vannportalen.no/ for flere detaljer.
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Etter en innledende konkurranse ga Vannområde Tyrifjorden Norconsult i oppdrag å utarbeide
handlingsplanen. Oppgaven besto av følgende:

• Utarbeide en oversiktlig og lett forståelig handlingsplan der tiltakene er prioritert både etter
gjennomførbarhet og ko st/effekt.

• Utarbeide en nærmere oversikt over kunnskapsbehov innen overvåkning, problemkartlegging
og effekter av tiltak.

Det ble avtalt å utføre arbeidet basert på informasjonen om tiltak som er lagt inn i Vann - nett. Dette vil
senere gjøre det lettere å kvittere ut utførte tiltak i samme verktøy.

Avgrensning

Handlingsplanen omhandler ikke grunnvann da det ikke ligger inne tiltak om denne typen
vannforekomster i Vann - nett.

Videre omhandler planen i liten grad sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF). De nne typen
vannforekomster er i hovedsak de som er sterkt påvirket av vannkraftregulering. I hovedsak vil fysiske
tiltak i slike vassdrag samt tiltak knyttet til vannføring være knyttet til føringer i konsesjonen og
eventuell revisjon av denne. Det er som r egel behov for betydelig kunnskapsinnhenting før man kan gi
mer presise forslag til tiltak og deretter prioritere dem. Kunnskapsinnhenting som tiltak er imidlertid tatt
med, samt eventuelle andre aktuelle tiltak som er listet opp i tiltaksgrunnlaget fra Va nnområdet.
Revisjon av konsesjoner håndteres av NVE.

Om handlingsplanen

Denne handlingsplanen er en sammenstilling og systematisering av de ulike tiltakene vannområde
Tyrifjorden selv har foreslått for å oppnå eller opprettholde miljømålet om god økologis k tilstand.

Målsettingen med handlingsplanen er å gi et dokument som er lettere tilgjengelig og mer forståelig
enn tiltaksoversikten i Vann - nett.

Handlingsplanen er framstilt tematisk på sektor og kommune. Dette skal gjøre det lettere for de som
skal pla nlegge, vedta og gjennomføre tiltak å finne frem til aktuelle tiltak.

Lister med oversikt over vannforekomster og tilhørende tiltak er hentet ut fra rapportfunksjonen i Vann -
nett portal ( http://vann - nett.no /portal/report ).

Handlingsplanen er ikke en offisiell del av dokumentene som skal utarbeides jfr. vannforskriften, men
en synliggjøring av tiltakene på en me r leservennlig form for beslutningstakere og myndigheter .

I handlingsplanen vises det enkelte s teder direkte til nettstedet for mer informasjon der det er mer
hensiktsmessig.
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Vannområde Tyrifjorden

Status og beliggenhet

Vannområdet Tyrifjorden hører til vannregion Vest - Viken, og består av 148 elvevannforekomster, 33
innsjøforekomster og 11 grunnva nnsforekomster. Alle vannforekomstene drenerer til Tyrifjorden og
videre ut i Drammenselva.

Vannområdet ligger omtrent i sin helhet i Buskerud fylke, med kun deler av noen vannforekomster i
Oppland ( figur 2 ).

Figur 2 . Vannområde Tyrifjorden. Hentet fra Vann - nett.

Tilstand og risiko

Tilstanden for innsjø - og elve vannforekomstene i vannområde Tyrifjorden er vist i tabell 1 . Her
k ommer det frem at over halvparten av disse vannforekomstene ikke har god økologisk tilstand eller
bedre. Tabell 1 viser også økologisk potensial for svært modifiserte vannforekomster (SMVF) i
vannområd e Tyrifjorden. Grunnvannsforekomstene er alle 11 antatt å oppnå god kvantitativ tilstand og
er ikke tatt med i tabellen .

I Vann - nett kan man finne begrepet antatt god, antatt moderat osv. Bruken av begrepet «antatt»
skyldes at det ikke foreligger tilstre kkelig data for å klassifisere tilstanden i vannforekomsten.
Tilstanden er dermed satt basert på skjønn eller såkalte ekspertvurderinger. I denne rapporten er
imidlertid både antatt og fastsatt tilstand for en tilstandsklasse slått sammen ved summering.

I nnen 2021 er første frist for at alle vannforekomster (med noen unntak) skal ha minst god økologisk
tilstand. I følge registreringene i Vann - nett er det litt over 122 vannforekomster (67 % av alle
vannforekomster i vannområdet) som står i risiko for ikke å nå miljømålet innen de gitte fristene
dersom det ikke gjennomføres tiltak ( figur 3 ).
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Tabell 1 . Økologisk status for vannforekomstene og økologisk potensial for svært modifisert vannforekomster
( SMVF) i Vannområde Tyrifjorden. « Antatt økologisk » og « fastsatt økologisk » status er slått sammen ved
summering. Datagrunnlag hentet fra Vann - nett pr. 20.3.2017.

Økologisk status (ikke SMVF) Økologisk potensial (kun SMVF)

Vannforekomst SMVF

Innsjø E lv Innsjø Elv

Svært god 1 3 Svært godt 0 0

God 11 47 Godt 0 2

Moderat 15 80 Moderat 2 11

Dårlig 2 4 Dårlig 0 0

Svært dårlig 2 0 Svært dårlig 0 1

Figur 3 . Oversikt over risiko for ikke å nå fastsatte miljømål innen ak tuelle tidsfrister dersom det ikke
gjennomføres tiltak. 67 % av vannforekomstene er i risiko. Datagrunnlag hentet fra Vann - nett 02.05.2017.

Påvirkninger

Med påvirkninger menes tilførsel av forurensende eller andre stoffer eller fysiske inngrep som gjør at
vannkvaliteten (i vannforskriften omtalt som økologisk og kjemisk tilstand) kan endre seg fra nær
naturlig tilstand til dårligere tilstandsklasser. Eksempler på påvirkninger er forsuring, forurensning fra
spredte og kommunale avløp og tilførsler av jord o g næringsstoffer fra landbruket.

Påvirkningstype og - grad for elvevannforekomster og innsjøvannforekomster er vist i figur 4 og figur 5 .
For elver er det forurensning fra diffuse kilder og langtransportert forurensning (forsuring) som er de
største påvirkningsfaktorene i antall (middels påvirkningsgrad eller høyere). Det samme gjelder for
innsjø.

Diffuse kilder er forurensing fra områder som ikke er klart avgrenset , som ikke klart avgrensede kilder
eller at k ilden kan være ukjent. Eksempler på dette er avrenning fra jordbruk, veier og avløp fra spredt
bebyggelse.
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Figur 4 . Antall elvevannforekomster der ulike påvirkninger er registrert. . Hentet fra Vann - nett pr. 21.3.2017

Figur 5 . Antall innsjøvannforekomster der ulike påvirkninger er registrert. . Hentet fra Vann - nett pr. 21.3.2017

2
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Metode

Datagrunnlag

Datagrunnlaget for tabellene i denne rapporten er tiltakene som ble lagt inn i Vann - nett i 2015. Disse
er h entet ut som tabeller i Excel fra rapportfunksjonen i Vann - nett portal i mars 2017. Tabellene er
deretter sortert og en del mindre viktig informasjon er skjult slik at den viktigste informasjonen står
igjen i tabellene i denne rapporten. Den teksten som st år i tabellene i kapittel 3 er hentet direkte slik
den er gjengitt i Vann - nett og er ikke endret eller skrevet om. Det eneste som er kommet i tillegg er en
kolonne med vurdering av gjennomførbarhet og en med vurdering av kost/e ffekt.

Det er viktig å huske at Vann - nett er et datalagringssted med stadige oppdateringer og endringer.
Dette kan gjelde både inndeling av vannforekomster, fastsatt tilstand, miljømål, tiltak og annet. Ved
søk i Vann - nett på et senere tidspunkt kan derfo r en del informasjon være endret.

I forbindelse med sentral godkjenning av de regionale vannforvaltningsplanene har myndighetene gått
inn og rettet eller justert enkelte forhold for noen vannforekomster. Grunnen til dette har vært å få
justere informasjon en i Vann - nett slik at denne er i tråd med de planene som er vedtatt. Dette arbeidet
er utført våren 2017 og noe av informasjonen i denne handlingsplanen kan dermed ha blitt endret noe
fra gjeldene versjon av Vann - nett.

Kost/effekt

Med kost/effekt eller kostnadseffektivitet forstås hvor stor effekt et tiltak har i forhold til kostnadene2.
Med kostnader forstår vi her i utgangspunktet et kronebeløp til eventuell investering og drift av et
tiltaket. Med effekt forstås gjerne hvor stor effekt et tiltak har, enten i form av antall kilo redusert
tilførsel av et forurensende stoff eller et annet mål på effekt. Hvis vi har kostnader i kroner og effekt i
en metrisk enhet kan kost/effekt i noen tilfeller regnes ut. Men det kan for flere tiltak være betydelige
utfor dringer knyttet til å tallfeste dette. Kost/effekt er i denne rapporten derfor vurdert skjønnsmessig
basert til dels på konkrete kost/effekt - tall for tiltakene som er lagt inn i Vann - nett, tall fra
tiltaksbiblioteket i Vann - nett (en del av tiltaksmodulen i Vann - nett saksbehandler), tiltaksveiledere for
landbruket ( www.nibio.no ), rapporter f.eks. NILF - rapport 2013 - 3 og kostnadseffektivitet av tiltak i
jordbruket (Refsgaard, et al., 2013) og and re erfaringstall.

Den skjønnsmessige vurderingen er inndelt i tre grupper:

Liten kost/effekt (lav kostnadseffektivitet) : Kostnaden er høy i forhold til effekten av tiltaket (for eks.
reduksjon av utslipp av fosfor). Eksempel: mer enn kr 15.000, - /kg fosfo r. Her finner man svært dyre
tiltak med antatt liten effekt. Her kan man også finne kartleggingstiltak som i seg selv ikke i første
omfang vil gi noen effekt. Når kartleggingstiltakene er gjennomført kan de imidlertid være grunnlag for
gjennomføring av me get kostnadseffektive tiltak. Andre tiltak med antatt liten effekt i forhold til
kostnadene vil også plasseres her.

Middels kost/effekt (middels kostnadseffektivitet) : Kostnaden er middels i forhold til effekten av
tiltaket. Eksempel: kr 5000 – 15.000, - /k g fosfor. De fleste tiltak innen spredt avløp ligger i denne
gruppen. Det må antas at mange tiltak innen kommunalt avløp også ligger i denne gruppen. Tiltak der

2 Kost/effekt, kostnadseffektivitet og kost/nytte er et stort fagtema som omtales forenklet i denne
rapporten. Det henvises til aktuell litteratur – bl.a. knyttet til temaet i vannforskriften – som m an kan
finne på www.vannportalen.no .
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det i skjønnsvurderingen er en del usikkerhet både om kostnader og effekt kan også ofte havne p å
middels kostnadseffektivitet.

Stor kost/effekt (høy kostnadseffektivitet) : Kostnaden er lav i forhold til effekten av tiltaket.
Eksempel: kr 0 – 5000, - /kg fosfor. Mange tiltak innen jordbruk har kjente kost/effekt - tall som ligger i
nedre del av denne gru ppen.

Gjennomførbarhet og prioritering

Gjennomførbarhet

Med gjennomførbarhet forstås hvor lett det er å få gjennomført et foreslått tiltak. Gjennomførbarhet er
skjønnsmessig klassifisert i liten , middels og stor gjennomførbarhet.

Det er utfordrende å sett e klare kriterier for hvilken kategori av gjennomførbarhet et tiltak skal settes i.
Om et tiltak gjennomføres eller ikke kan bl.a. styres av forhold som vilje/motivasjon og økonomi til å
gjennomføre tiltaket. Det kan også være formelle hinder etter avklari nger som skal til før et tiltak kan
gjennomføres.

I tillegg kan hvor lang tid det tar før et tiltak gjennomføres påvirke vurderingen. Dersom det er et stort
tiltak med lang levetid som vil bli gjennomført innen f.eks. 5 år (f.eks. bygging av et nytt rense anlegg
eller nye overføringsledninger til et renseanlegg) kan vi karakterisere gjennomførbarheten som stor –
selv om tiltaket vil gjennomføres litt ut i neste planperiode for den regionale vannforvaltningsplanen.
Hvis et tiltak er nødvendig, men ikke kan g jennomføres hverken innenfor denne (2016 - 2021) eller
neste (2022 - 2027) planperiode vil det som oftest karakteriseres som liten gjennomførbarhet.

Også gjennomføringsgraden vil være viktig for noen tiltak. Det gjelder kanskje spesielt for tiltak innen
landb ruket der mange bønder må gjennomføre sin del av tiltaket for at det skal gi en vesentlig effekt.
Dersom bare et fåtall gjør sin del vil gjennomføringsgraden bli lav og dette vil lede til liten
gjennomførbarhet av tiltaket som helhet.

Som det fremgår ove r er det en rekke forhold som inngår i vurderingen av gjennomførbarhet. Det gis
derfor nedenfor noen eksempler for hvordan det kan vurderes. Flere eksempler er basert på erfaring.
Dette vil gi et grunnlag for å forstå hva som ligger til grunn i vurderingen e om et tiltak har liten, middels
eller stor gjennomførbarhet i tiltakstabellene.

Avløp

Generelt er tiltak som kan pålegges gjennomført , som for eksempel pålegg i medhold av lov eller
forskrift , vurdert til å ha stor gjennomførbarhet. Et slikt eksempel er pålegg om utbedring av spredte
avløpsanlegg som ikke har tilfredsstillende rensing. Her kan det kreves en forholdsvis liten innsats av
kommunen for å pålegge huseiere å utføre tiltakene innen en gitt frist. Dersom kommunen tar tak i
dette og gir pålegg vi l gjennomførbarheten av tiltaket være stor.

Også for tiltak innen kommunalt avløp er gjennomførbarheten ofte vurdert som stor selv om økonomi
ofte vil styre hvor mye som gjennomføres. Dette skyldes at det nesten alltid er pågående tiltak innen
avløp og at midler vil bli prioritert til de viktigste tiltakene over noe tid.

Landbruk

Noen tiltak er avhengig av at mange gjør sin del for at det skal gi nok effekt. Slike tiltak kan man ofte
finne i jordbruket der man er avhengig av at gjennomføringsgraden er sto r, det vil si at en stor andel
av bøndene som har fått foreslått et tiltak på sine arealer gjennomfører det. Generelt kan tiltak innen
landbruket ha svært varierende gjennomføringsgrad. For eksempel kan mindre og rimelige
hydrotekniske tiltak ofte blir gje nnomført, særlig når det er gode tilskuddssatser til dette. Også redusert
gjødsling kan være lett å gjennomføre og ha stor gjennomføringsgrad. Andre større endringer i
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arealbruk og driftsform kan være svært vanskelig å gjennomføre dersom det ikke er betyde lige
økonomiske tilskudd eller lovmessige begrensninger som leder frem til at et spesielt tiltak
gjennomføres. Det er derfor en rekke tiltak innen landbruket som også kan ha middels og liten
gjennomførbarhet.

Prioritering

Tiltakene vil bli prioritert førs t etter gjennomførbarhet og deretter etter kostnadseffektivitet.
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H andlingsplan

Tiltak per sektor

Kommun al sektor

Innen kommunal sektor ligger det i første rekke tiltak innen avløpssektoren. Det tiltaket som omfatter
flest vannforekomster er kartlegging og registrering av spredte avløp. Deretter følger tiltak innen
spredt avløp for mange av de samme vannforekomstene. Innen kommunalt avløp er det bare to tiltak
og begge er i Ringerike kommune.

Tabell 2 . Tiltak innen kommunal sekto r: avløpstiltak . Gjennomførbarhet og kost/effekt er gitt verdien liten (L),
middels (M) eller stor (S).
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Påvirkningstype: Utslipp fra annen punkt kilde
Tiltaksgruppenavn: Avløpstiltak

Tyrifjorden, pumping
til renseanlegg

5102 -
377 - M

Oppgradering av
pumpestasjon

012 - 682 - R
012 - 683 - R

Steinsfjorden bekkefelt nord
vest, Åsaelva - Mølleelva

M M Ringerike,
Hol e

Påvirkningstype: Renseanlegg 2000 PE
Tilt aksgruppenavn: Kunnskapsinnhenting

Tyrifjorden, S tor elva,
kunnskapsinnhenting
mtp. avrenning fra
kommunale renseanl.

5102 -
792 - M

Problemkartlegging 012 - 174 - R S tor elva M L Ringerike,
Hole

Påvirkningstype: Avløp fra spredt bebyggelse
Tiltaksgruppenavn: Ad ministrative tiltak

Tyrifjorden,
opprydding i spredte
avløp

5102 -
248 - M

Kartlegging og
registrering av avløp i
spredt bebyggelse

012 - 177 - R
012 - 2047 - R
012 - 2478 - R
012 - 2499 - R
012 - 2503 - R
012 - 2555 - R
012 - 2567 - R
012 - 2586 - R
012 - 2604 - R
012 - 2605 - R
012 - 2610 - R
012 - 2 622 - R
012 - 2627 - R
012 - 2728 - R
012 - 2870 - R

Tyrifjorden bekkefelt øst
Modum,Sundvollen
bekkefelt,Åsterudbekken,Sa
ndbekken,Råenbekken,Tyrif
jorden bekkefelt
sørvest, Kjølstadbekken,Sysl
ebekken,Skuterudbekken,S
kuterudbekken
bekkefelt, Snarumselva
bekkefelt øst,Holsf jorden -
Tyrifjorden bekkefelt
øst, Holsfjorden - Tyrifjorden
bekkefelt vest,Sogna midtre
bekkefelt nord, Bekker på
Røyse

M L Asker,
Ringerike,
Hole,
Krødsherad
, Modum,
Lier

Påvirkningstype: Avløp fra spredt bebyggelse
Tiltaksgruppenavn: Avløpstiltak i spr edt bebyggelse

Tyrifjorden, Sogna,
opprydding spredte
avløp

5102 -
542 - M

Utbedring av separate
avløpsanlegg i spredt
bosetting

012 - 2460 - R
012 - 675 - R

Sogna nedre bekkefelt,
Sogna nedre

S M Ringerike

Tyrifjorden,
Tyrifjorden bekkefelt
nordvest, opprydding
spr edte avløp

5102 -
546 - M

Utbedring av separate
avløpsanlegg i spredt
bosetting

012 - 2469 - R Tyrifjorden bekkefelt
nordvest

S M Ringerike
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Tyrifjorden,
Tyrifjorden bekkefelt
vest, opprydding
spredte avløp

5102 -
549 - M

Utbedring av separate
avløpsanlegg i spredt
bo setting

012 - 2471 - R Tyrifjorden bekkefelt vest S M Ringerike

Tyrifjorden,
Skinnerudbekken,
pumping til det
kommunale nettet

5102 -
550 - M

Bygge pumpestasjoner
og nytt ledningsanlegg.
Spredte avløp tilknyttes
og føres til eksisterende
renseanlegg med
utslipp t il sjø.

012 - 2566 - R Skinnerudbekken S M Modum

Tyrifjorden,
Bergsjøen bekkefelt
øst, opprydding av
spredte avløp

5102 -
555 - M

Utbedring av separate
avløpsanlegg i spredt
bosetting

012 - 2617 - R Bergsjøen bekkefelt øst S M Modum

Tyrifjorden,
Heggebekken og
Spone bekken,
opprydding i spredte
avløp

5102 -
556 - M

Utbedring av separate
avløpsanlegg i spredt
bosetting

012 - 2616 - R Heggebekken og
Sponebekken

S M Modum

Tyrifjorden,
Skjærdalelva øvre,
opprydding spredte
avløp

5102 -
687 - M

Utbedring av separate
avløpsanlegg i sp redt
bosetting

012 - 2552 - R Skjærdalselva øvre S M Ringerike

Tyrifjorden,
Solbergsbekken,
oppryding i spredte
avløp

5102 -
689 - M

Utbedring av separate
avløpsanlegg i spredt
bosetting

012 - 2497 - R Solbergsbekken S M Ringerike

Tyrifjorden,
Åsdalselva fra
Sperill en til
Hensfossen bekkefelt
vest, opprydding i
spredte avløp

5102 -
695 - M

Utbedring av separate
avløpsanlegg i spredt
bosetting

012 - 2734 - R Ådalselva fra Sperillen til
Hensfossen bekkefelt vest

S M Ringerike

Tyrifjorden, Kilemoen
bekkefelt, opprydding
i spre dte avløp

5102 -
709 - M

Utbedring av separate
avløpsanlegg i spredt
bosetting

012 - 2697 - R Kilemoen bekkefelt S M Ringerike

Tyrifjorden,
Strømsoddelva,
opprydding i spredte
avløp

5102 -
710 - M

Utbedring av separate
avløpsanlegg i spredt
bosetting

012 - 2718 - R Strøm soddelva S M Ringerike

Tyrifjorden, Sogna
nedre bekkefelt,
Sanering av
kommunens
avløpsledning

5102 -
734 - M

Sanering/rehabilitering
av eldre
vannledningsnett

012 - 2460 - R Sogna nedre bekkefelt S M Ringerike

Tyrifjorden,
Overføringsledning
fra Hallingby til
M onserud

5102 -
850 - M

Sanering/rehabilitering
av eldre
vannledningsnett

012 - 2456 - R Ådalselva fra Sperillen til
Hensfossen

S M Ringerike

Tyrifjorden,
Solbergtjernet,
opprydding av
spredte avløp

5102 -
692 - M

Utbedring av separate
avløpsanlegg i spredt
bosetting

012 - 5139 - L Solbergtjernet S M Ringerike

Tyrifjorden, Motjern,
opprydding i spredte
avløp

5102 -
697 - M

Utbedring av separate
avløpsanlegg i spredt
bosetting

012 - 67093 - L Motjern S M Ringerike

Påvirkningstype: Avløp fra hytter
Tiltaksgruppenavn: Avløpstiltak i spredt bebyggelsen

Tyrifjorden,
Steinsfjorden, avløp
fra spredt bebyggelse
og hytter

5102 -
270 - M

Utbedring av separate
avløpsanlegg i spredt
bosetting

012 - 522 - 1 - L Steinsfjorden S L Ringerike,
Hole
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Landbrukssektoren

Fylkesmannens landbruksavdeling, kom muner

Innen landbrukssektoren ligger tiltak som er knyttet til påvirkninger fra landbruket. Ansvaret for
landbrukstiltakene ligger både hos Fylkesmannens landbruksavdeling og kommunene. Tiltakene som
omfatter flest vannforekomster er biotoptiltak etter til taksplan samt vegetasjonssoner for å hindre
avrenning fra fulldyrket mark.

Tabell 3 . Tiltak innen landbrukssektoren. Gjennomførbarhet og kost/effekt er gitt verdien liten (L), middels (M)
eller stor (S).
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Påvirkningstype: Avrenning fra husdyrhold/husdyrgjødsel

Tyrifjorden -
Holsfjorden:
Husdyr

5102 -
274 -
M

Kunnskapsi
nnhenting

Problemkartleg
ging

012 - 2627 - R Holsfjorden - Tyrifjorden bekkefelt
vest

S L Modum, Lier

Tyrifjorden,
grasdekte
vannveier

5102 -
715 -
M

Vegetasjon
og
markdekke

Grasdekte
vannveier

012 - 2471 - R
012 - 2513 - R
012 - 2555 - R

Tyrifjorden bekkefelt vest,
Solbergtjernet bekkefelt, Tyrifjorden
bekkefelt s ørvest

M S Ringerike,
Modum

Tyrifjorden,
skjøtsel av
naturlige kantsoner

5102 -
723 -
M

Biotoptiltak Gjennomføre
biotoptiltak
etter utarbeidet
tiltaksplan

012 - 177 - R
012 - 2460 - R
012 - 2463 - R
012 - 2469 - R
012 - 2471 - R
012 - 2478 - R
012 - 2497 - R
012 - 2513 - R
012 - 2552 - R
012 - 25 55 - R
012 - 2567 - R
012 - 2586 - R
012 - 2604 - R
012 - 2605 - R
012 - 2610 - R
012 - 2613 - R
012 - 2616 - R
012 - 2617 - R
012 - 2627 - R
012 - 2697 - R
012 - 2728 - R
012 - 2734 - R
012 - 2751 - R
012 - 2752 - R
012 - 2869 - R
012 - 2870 - R
012 - 671 - R
012 - 675 - R
012 - 682 - R
012 - 683 - R

Tyrifjorden bekkefelt øst Modum
Sog na nedre bekkefelt
Sogna midtre
Tyrifjorden bekkefelt nordvest
Tyrifjorden bekkefelt vest
Åsterudbekken
Solbergsbekken
Solbergtjernet bekkefelt
Skjærdalselva øvre
Tyrifjorden bekkefelt sørvest
Kjølstadbekken
Syslebekken
Skuterudbekken
Skuterudbekken bekkef elt
Snarumselva bekkefelt øst
Snarumselva bekkefelt sørvest
Heggebekken og Sponebekken
Bergsjøen bekkefelt øst
Holsfjorden - Tyrifjorden bekkefelt
vest
Kilemoen bekkefelt
Sogna midtre bekkefelt nord
Ådalselva fra Sperillen til
Hensfossen bekkefelt vest
Åda lselva fra Sperillen til
Hensfossen bekkefelt nordøst
Ådalselva fra Sperillen til
Hensfossen bekkefelt sør øst
Fekjær bekkefelt
Bekker på Røyse
Randselva bekkefelt øst
Sogna nedre
Steinsfjorden bekkefelt nord vest
Åsaelva - Mølleelva

M M Jevnake r
Ringerike ,
Hole,
Krødsherad,
Modum, Lier

Påvirkningstype: Avrenning fra fulldyrket mark

Tyrifjorden,
Avskjæringsgrøfter
som

5102 -
736 -
M

Biotoptiltak Gjennomføre
biotoptiltak
etter utarbeidet
tiltaksplan

012 - 2469 - R
012 - 2471 - R
012 - 2478 - R
012 - 2513 - R

Tyrifjorden bekkefelt nordvest
Tyrifjorden bekkefelt vest
Åsterudbekken
Solbergtjernet bekkefelt

M M Ringerike,
Hole,
Krødsherad,
Modum
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dreneringstiltak på
åker

012 - 2552 - R
012 - 2555 - R
012 - 2610 - R
012 - 2613 - R
012 - 2617 - R
012 - 2728 - R
012 - 2734 - R
012 - 2752 - R
012 - 2869 - R

Skjærdalselva øvre
Tyrifjorden bekkefelt sørvest
Snarumselva bekkefelt øst
Snarumselva bekkefelt sørvest
Bergsjøen bekkefelt øst
Sogna midtre bekkefelt nord
Ådalselva fra Sperillen til
Hensfossen bekkefelt vest
Ådalselva fra Sperillen til
Hensfossen bekkefelt sør øst
Fekjær bekkefelt

Tyrifjorden,
Kunnskapsinnhenti
ng mtp. avrenning
fra fulldyrket mark -
elv

5102 -
779 -
M

Kunnskapsi
nnhenting

Problemkartleg
ging

012 - 2729 - R
012 - 2751 - R
012 - 671 - R
012 - 674 - R

Sogna midtre bekkefelt sø r,
Ådalselva fra Sperillen til
Hensfossen be kkefelt nordøst,
Randselva bekkefelt øst, S tor elva
bekkefelt

S L Jevnake r
Ringerike,
Hole

Tyrifjorden, åker i
stubb om vinteren

5102 -
714 -
M

Miljøtilpass
et
jordarbeidin
g

Redusert
jordarbeiding,
endret
jordarbeiding

012 - 2497 - R
012 - 2555 - R

Solbergsbekken, T yrifjorden
bekkefelt sørvest

M S Ringerike,
Modum

Tyrifjorden, Bekker
på røyse, fangdam

5102 -
181 -
M

Økologiske
rensetiltak

Fangdammer 012 - 2870 - R Bekker på Røyse M S Hole

Tyrifjorden, Fekjær
bekkefelt, fangdam

5102 -
271 -
M

Økologiske
rensetiltak

Fangdammer 012 - 2869 - R Fekjær bekkefelt M S Hole

Tyrifjorden,
Steinsfjorden
bekkefelt nordvest,
vedlikehold av
fangdammer

5102 -
378 -
M

Økologiske
rensetiltak

Fangdammer 012 - 682 - R Steinsfjorden bekkefelt nord vest M S Ringerike,
Hole

Tyrifjorden, Sogna
nedre,
fangdamm er

5102 -
379 -
M

Økologiske
rensetiltak

Fangdammer 012 - 2460 - R
012 - 675 - R

Sogna nedre bekkefelt, Sogna
nedre

M S Ringerike

Tyrifjorden,
vedlikehold av
fangdammer

5102 -
268 -
M

Økologiske
rensetiltak

Fangdammer 012 - 522 - 1 - L Steinsfjorden M S Ringerike,
Hole

Tyrif jorden,
vegetasjonssoner

5102 -
272 -
M

Vegetasjon
og
markdekke

Vegetasjonsso
ner

012 - 2460 - R
012 - 2469 - R
012 - 2471 - R
012 - 2478 - R
012 - 2497 - R
012 - 2513 - R
012 - 2552 - R
012 - 2555 - R
012 - 2604 - R
012 - 2605 - R
012 - 2610 - R
012 - 2613 - R
012 - 2617 - R
012 - 2697 - R
012 - 2728 - R
012 - 2734 - R
0 12 - 2751 - R
012 - 2752 - R
012 - 2869 - R
012 - 675 - R

Sogna nedre bekkefelt, Tyrifjorden
bekkefelt nordvest, Tyrifjorden
bekkefelt vest, Åsterudbekken,
Solbergsbekken, Solbergtjernet
bekkefelt, Skjærdalselva øvre,
Tyrifjorden bekkefelt sørvest,
Skuterudbekken, Skuteru dbekken
bekkefelt, Snarumselva bekkefelt
øst, Snarumselva bekkefelt sørvest,
Bergsjøen bekkefelt øst, Kilemoen
bekkefelt, Sogna midtre bekkefelt
nord, Ådalselva fra Sperillen til
Hensfossen bekkefelt vest,
Ådalselva fra Sperillen til
Hensfossen bekkefelt n ordøst,
Ådalselva fra Sperillen til
Hensfossen bekkefelt sør øst,
Fekjær bekkefelt, Sogna nedre

L S Ringerike,
Hole,
Krødsherad,
Modum
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Statlig sektor - miljøvern

Statlig sektor - miljøvern – kalkingstiltak , fisketiltak, noen forurensingstiltak , fremm ede arter

For t iltak som er knyttet til miljøvern ligger ansvaret hos Statlig sektor - miljøvern til dels i samarbeid
med Fylke skommunen. Det er flest tiltak knyttet til sur nedbør og dermed kalkingstiltak.

Tabell 4 , Tiltak innen statlig sektor - miljøvern. Gjennomførbarhet og kost/effekt er gitt verdien liten (L), middels (M)
eller stor (S) .
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Påvirkningsty pe: Sur nedbør

Tyrifjorden,
Heggebekken og
Sponebekken,
kalking

5102 -
557 - M

Kalkingstilt
ak

Kalking/silikatbe
handling

012 - 2616 - R Heggebekken og Sponebekken S S Modum

Tyrifjorden,
Dyrbakkelva
bekkefelt, kalking

5102 -
561 - M

Kalkingstilt
ak

Kalking/silikatbe
han dling

012 - 2624 - R Dyrbakkelva bekkefelt S S Modum

Tyrifjorden,
Tyrifjorden
bekkefelt øst
Modum, kalking

5102 -
562 - M

Kalkingstilt
ak

Kalking/silikatbe
handling

012 - 177 - R Tyrifjorden bekkefelt øst Modum S M
3

Modum

Tyrifjorden,
Flåbekken
bekkefelt, kalking

5102 -
684 - M

Kalkingstilt
ak

Kalking/silikatbe
handling

012 - 2545 - R Flåbekken bekkefelt S S Ringerike

Tyrifjorden,
urdevasselva
bekkefelt, kalking

5102 -
685 - M

Kalkingstilt
ak

Kalking/silikatbe
handling

012 - 2747 - R Urdevasselva bekkefelt S S Ringerike

Tyrifjorden,
kal kingstiltak

5102 -
711 - M

Kalkingstilt
ak

Kalking/silikatbe
handling

012 - 2584 - R Kvennelva S S Sigdal,
Krødsherad,
Modum

Tyrifjorden,
Holsfjorden -
Tyrifjorden
bekkefelt vest

5102 -
712 - M

Kalkingstilt
ak

Kalking/silikatbe
handling

012 - 2627 - R Holsfjorden - Tyrifjorde n bekkefelt
vest

S S Modum, Lier

Tyrifjorden,
kunnskapsinnhenti
ng sur nedbør

5102 -
725 - M

Kunnskaps
innhenting

Problemkartleg
ging

012 - 2739 -
R ,012 - 2749 - R

Sognevannet bekkefelt, Sogna øvre
bekkefelt

S L Ringerike

Tyrifjorden
problemkartlegging
sur nedbør innsj ø

5102 -
1521 -
M

Kunnskaps
- innhenting

Problem -
kartlegging

012 - 4863 -
L ,012 - 4894 -
L ,012 - 7220 -
L ,012 - 7241 -
L ,012 - 7242 -
L ,012 - 7243 -
L ,012 - 7261 -
L ,012 - 7273 -
L ,012 - 7356 - L

Nordre Vælsvatnet, Søndre
Vælsvatnet,
Sandvatnet, Buvatnet,Øvstevatnet,
Langvatnet, Frisvatnet,
Lauvska rdtjernet, Vettertjernet

S L Jevnaker,
Ringerike,
Flå

Tyrifjorden, kalking
innsjø

5102 -
713 - M

Kalkingstilt
ak

Kalking/silikatbe
handling

012 - 7358 -
L,012 - 7383 - L

Breidvatnet, Redalstjern Utført Ringerike,
Krødsherad

3 Vurdert til middels kost/effekt pga oppgitt høy kostnad per tiltak (kr 70 500)
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Påvirkningstype: Fiskevandringshinder

Ty rifjorden,
Holsfjorden
bekkefelt:
Fiskevandringshin
der

5102 -
273 - M

Biotop -
tiltak

Gjennomføre
biotoptiltak etter
utarbeidet
tiltaksplan

012 - 2627 - R Holsfjorden - Tyrifjorden bekkefelt
vest

M S Modum, Lier

Påvirkningstype: Avrenning fra gruver/deponering

Ty rifjorden,
kunnskapsinnhenti
ng mtp
gruveavrenning - elv

5102 -
782 - M

Kunnskaps
innhenting

Problem -
kartlegging

012 - 2466 -
R,012 - 2485 -
R,012 - 2490 -
R,012 - 2604 -
R,012 - 2605 - R

Vælerelva fra Væleren til
Skjærdalselva,
Langdalstjernbekken,
Svartvannselva,Skuterudbekken,Sk
u terudbekken bekkefelt

S L Ringerike,
Modum

Tyrifjorden,
Væleren,
kunnskapsinnhenti
ng mtp.
gruveavrenning

5102 -
796 - M

Kunnskaps
innhenting

Problem -
kartlegging

012 - 602 - L Væleren S L Ringerike

Påvirkningstype: Avrenning og utslipp fra fiskeoppdrett

Tyrifj orden,
kunnskapsinnhenti
ng mtp. avrenning
fra settefiskanlegg -
elv

5102 -
808 - M

Kunnskaps
innhenting

Problem -
kartlegging

012 - 2466 -
R,012 - 2567 - R

Vælerelva fra Væleren til
Skjærdalselva, Kjølstadbekken

S L Ringerike,
Modum

Påvirkningstype: mort

Tyrifjorden,
S teinsfjorden,
utfisking av mort

5102 -
263 - M

Redusere
fremmede
arter

Utfisking av
uønskede arter

012 - 522 - 1 - L Steinsfjorden L L Ringerike,
Hole

Fylkeskommunen

Noen tiltak innen innlandsfisk kan være Fylkeskommunen s ansvarsområde eller hos disse i samarbeid
med Fylkesmannen og kommunene. Se kapite l 3.1.3 for mer detaljer om slike tiltak.

Norges v assdrags - og energidirektorat (NVE)

Tiltakene listet opp under N VE er tiltak der det som hovedregel kreves endring i ko nsesjonen før
reg ulanten kan på legges og gjennomføre tiltak. Sentrale myndigheter vurderer å innføre generelle
naturforvaltningsvilkår i alle konsesjoner. Hvis det skjer kan det for eksempel pålegges biotoptiltak
uten endring i konsesjonen.
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Tabell 5 , Tiltak hvor ansvaret ligger hos NVE som myndighet. Gjennomførbarhet og kost/effekt er gitt verdien liten
(L), middels (M) eller stor (S).
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Påvirkningstype: Kraftverksdam

Tiltak satt sentralt
jf. godkjenning
2016

5102 -
1748 -
M

Vannføring Stabil
minstevannførin
g

012 - 2508 - R Vikerfossen M M Modum

Tiltak satt sentralt
jf. godkjenning
2016

5102 -
1752 -
M

Biotoptiltak Gjennomføre
biot optiltak etter
utarbeidet
tiltaksplan

012 - 1082 - R Randselva M M Jevnaker,
Ringerike

Tyrifjorden, Viker -
fossen, bedre
gyteforhold

5102 -
828 - M

Biotoptiltak Gjennomføre
biotoptiltak etter
utarbeidet
tiltaksplan

012 - 2508 - R Vikerfossen M M Modum

Påvirkningstype : Uten minstevann føring

Tyrifjorden,
Snarumselva
(hele), miljøbasert
vannføring

5102 -
832 - M

Vannføring Variabel
miljøtilpasset
vannføring

012 - 2335 -
R,012 - 2363 -
R,012 - 646 - R

Snarumselva - Kista, Snarumselva
fra Kaggen - Gravfoss, Snarumselva

M M Krødsherad,
Mod um

Statens vegvesen

Tiltak knyttet til transport og infrastruktur er det Statens Vegvesen som er ansvarlig for som
myndighet.

Tabell 6 , Tiltak hvor ansvaret ligger hos Statens Vegvesen som myndighet. Gjennomførbarhet og kost/eff ekt er
gitt verdien liten (L), middels (M) eller stor (S).
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Påvirkningstype: Avrenning og utslipp fra transport/infrastruktur

Tyr ifjorden, Sogna
midtre bekkefelt,
vedlikehold av rør -
infrastruktur

5102 -
730 - M

Tiltak mot
utslipp fra
veianlegg

Drifte og
vedlikeholde
renseløsninger

012 - 2460 - R Sogna nedre bekkefelt S M Ringerike

Tyrifjorden,
Eidselva,
kunnskapsinnhenti
ng mtp. avrenning
f ra vei

5102 -
812 - M

Kunnskaps
innhenting

Problemkartleg
ging

012 - 1950 - R Eidselva S L Ringerike

Tyrifjorden,
kunnskapsinnhenti
ng mtp.
veipåvirkning

5102 -
747 - M

Kunnskaps
innhenting

Problemkartleg
ging

012 - 603 - L
,012 - 7358 - L
,012 - 7364 - L
,012 - 7382 - L

Torevatnet, Breid vatnet
,Langevatnet,Langevatnet

S L Ringerike
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Andre

I dette kapittelet er en del tiltak samlet hvor ansvarlig myndighet er usikker. Fleste parten av tiltakene
er satt av sentral myndighet for å fjerne datainkonsistens . Begrepet datainkonsistens benyttes her for
å belyse at det i tiltaksplanen ikke er satt tiltak knyttet til de ulike påvirkningene i gitt vannforekomster .
D erfor ha r sentral myndighet satt tiltakene opplistet under for å belyse dette . Disse tiltakene er alle
problemkartlegginger.

Tabell 7 , Tiltak hvor myndighet er usikkert samt tiltak som er satt sentralt grunnet datainkonsistens.
Gjennomfør barhet og kost/effekt er gitt verdien liten (L), middels (M) eller stor (S). .
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Påvirkningstype: annen påvirkning

Tiltak satt sentralt
for å fjerne
datainkonsistens

5102 -
1604 -
M

Kunnskapsi
nnhenting

Problemkartleg
ging

012 - 2547 - R Kongshaugen bekkefelt S L Modum

Tiltak satt sentralt
for å fjerne
datainkonsistens

5102 -
1621 -
M

Kunnskapsi
nnhenting

Problemkartleg
ging

012 - 2485 - R
012 - 2499 - R
012 - 2503 - R
012 - 2545 - R
012 - 2555 - R
012 - 2584 - R
012 - 2616 - R
012 - 2624 - R
012 - 2627 - R
012 - 2718 - R
012 - 2739 - R
012 - 2749 - R
012 - 2870 - R
012 - 682 - R

Langdalstjernbekken, Sandbekken,
Råenbekken, Flåbekken bekkefelt,
Tyrifjorden bekkefelt sørvest,
Kvennelva ,Heggebekken og
Sponebekken, Dyrbakkelva
bekkefelt, Holsfjorden - Tyrifjorden
bekkefelt vest, Strømsoddelva,
Sognevannet bekkefelt, Sogna øvre
bekkefelt ,Bekker på Røyse,
Steinsfjorden bekkefelt nord vest

S L Ringerike,
Modum,
Sigdal,
Krødsherad,
Lie R Hole

Tiltak satt s entralt
for å fjerne
datainkonsistens

5102 -
1633 -
M

Kunnskapsi
nnhenting

Problemkartleg
ging

012 - 2400 - R
012 - 2508 - R

Dramme nselva fra Bergsjø til
Gravfoss , Vikerfossen

S L Modum

Tiltak satt sentralt
jf. godkjenning
2016

5102 -
1746 -
M

Kunnskapsi
nnhenting

Problemka rtleg
ging

012 - 2467 - R Skjædalselva nedre S L Ringerike

Tiltak satt sentralt
for å fjerne
datainkonsistens

5102 -
1605 -
M

Kunnskapsi
nnhenting

Problemkartleg
ging

012 - 5045 - L
012 - 5166 - L

Langdalstjern, Åsterudtjernet S L Ringerike

Tiltak satt sentralt
for å fjern e
datainkonsistens

5102 -
1607 -
M

Kunnskapsi
nnhenting

Problemkartleg
ging

012 - 7571 - L Vrangen S L Modum

Tiltak satt sentralt
for å fjerne
datainkonsistens

5102 -
1615 -
M

Kunnskapsi
nnhenting

Problemkartleg
ging

012 - 602 - L Væleren S L Krødsherad

Påvirkningstype: Avr enning og utslipp fra transport/infrastruktur

Tyrifjorden,
Sogna midtre,
kunnskapsinnhen
ting mtp.
avrenning fra
tømmerlager

5102 -
815 -
M

Kunnskapsi
nnhenting

Problemkartleg
ging

012 - 2463 - R Sogna midtre S L Ringerike

Påvirkningstype: Sur nedbør
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Tiltak satt s entralt
for å fjerne
datainkonsistens

5102 -
1608 -
M

Kunnskapsi
nnhenting

Problemkartleg
ging

012 - 2024 - R
012 - 2028 - R
012 - 2036 - R
012 - 2039 - R
012 - 2040 - R
012 - 2537 - R
012 - 2541 - R
012 - 2574 - R
012 - 2585 - R
012 - 2636 - R
012 - 2643 - R
012 - 2644 - R
012 - 2645 - R
012 - 2662 - R
012 - 2664 - R
01 2 - 2666 - R
012 - 2669 - R
012 - 2675 - R
012 - 2677 - R
012 - 2681 - R
012 - 2684 - R
012 - 2686 - R
012 - 2688 - R
012 - 2690 - R
012 - 2692 - R
012 - 2693 - R
012 - 2695 - R
012 - 2711 - R
012 - 2713 - R
012 - 2714 - R
012 - 2719 - R
012 - 2721 - R
012 - 2722 - R
012 - 2733 - R
012 - 2737 - R
012 - 2745 - R
012 - 2750 - R
012 - 2753 - R
012 - 2 754 - R
012 - 650 - R

Redalstjenn bekkefelt, Ørtesvatnet
bekkefelt, Skalpelielva, Skalpelielva
bekkefelt, Ørteselva bekkefelt, Væla
fra nedre Vælsvann, Flåbekken
, Sønstebybekken bekkefelt,
Kvennelva bekkefelt, Vettertjern
bekkefelt, Rudselva bekkefelt,
Rudselva, Langevatnet bekkefelt,
Fjellelva/Setreelva
, Fjellelva/Setreelva bekkefelt,
Urdevasselva, Sandvasselva,
Sandvatnet bekkefelt, Frisvatnet
bekkefelt, Fjellelvi, Buvatnet
bekkefelt ,Øvstevatnet bekkefelt
, Langevatnet bekkefelt , Buvasselvi,
Frisvasselva, Buvas selvi og
Frisvasselvi bekkefelt, Fjellelvi
bekkefelt, Haugerudelva,
Haugerudelva bekkefelt, Samsjøen
bekkefelt, Sogna øvre, Trana
bekkefelt, Trana, Nordre
Vælsvannet bekkefelt,
Lauskardtjernet bekkefelt,
Sandvasselva bekkefelt,
Strømsoddelva bekkefelt,
Mat tjernelva, Mattjernelva bekkefelt,
Ørteselva

S L Ringerike, Flå,
Jevnake r Sør
Aurdal,
Krødsherad,
Modum,
Sigdal, Gran
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Tiltak per kommune

I dette kapittelet er tiltakene inndelt etter hver kommune i vannområdet, samt sektor. Dette er gjort for
å sorter e hvilke tiltak som skal gjennomføres i de enkelte vannforekomstene i hver kommune. For
forklaring til inndelinger under hver kommune, se kapittel 3.1 .

Flå kommune

Det er kun to tiltak i Flå kommune, og begge er knyttet til su r nedbør.

Statlig sektor - miljøvern

Tabell 8 , Tiltak innen statlig sektor - miljøvern i Flå kommune . Gjennomførbarhet og kost/effekt er gitt verdien liten
(L), middels (M) eller stor (S).
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Påvirkningstype: Sur nedbør

Tyrifjorden
problemkartlegging
sur nedbør innsjø

5102 -
1521 - M

Kunnskapsinn
henting

Problemkartle
gging

012 - 7241 - L
012 - 7242 - L
012 - 7243 - L
012 - 7261 - L
012 - 7 273 - L

Buvatnet
Øvstevatnet
Langvatnet
Frisvatnet
Lauvskardtjernet

S L

Andre

Tabell 9 . Tiltak hvor myndighet er usikkert samt tiltak som er satt sentralt grunnet datainkonsistens i Flå
kommune . Gjennomførbarhet og kost/effekt er gitt verdien liten (L), middels (M) eller stor (S).
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Påvirkningstype: Sur nedbør

Tiltak satt sentralt for
å fjerne
datainkonsistens

51 02 -
1608 - M

Kunnskapsinn
henting

Problemkartle
gging

012 - 2677 - R
012 - 2681 - R
012 - 2684 - R
012 - 2686 - R
012 - 2688 - R
012 - 2690 - R
012 - 2692 - R
012 - 2693 - R
012 - 2695 - R
012 - 2721 - R
012 - 2722 - R
012 - 2737 - R
012 - 2745 - R
012 - 2750 - R
012 - 2753 - R
012 - 2754 - R

Frisvatnet bekkefelt
Fjellelvi
Buvatnet bekkefelt
Øvstevatnet bekkefelt
Langevatnet bekkefelt
Buvasselvi
Frisvasselva
Buvasselvi og Frisvasselvi
bekkefelt
Fjellelvi bekkefelt
Trana bekkefelt
Trana
Lauskardtjernet bekkefelt
Sandvasselva bekkefelt
Strømsoddelva bekkefelt
Mattjernelva
Mattjernelva bekkefelt

S L
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Hole kommune

I Hole kommune er det flest avløpstiltak samt landbrukstiltak.

Kommunal sektor

Tabell 10 . Tiltak innen kommunal sektor: avløpstiltak i Hole kommune. Gjennomførbarhet og kost/effekt er gitt
verdien liten (L), middels (M) eller stor (S).
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Påvirkningstype: Avløp fra spredt bebyggelse

Tyrifjorden,
opprydding i spredte
avløp

5102 -
248 - M

Administrativ
e tiltak

Kartlegging
og registrering
av avløp i
spredt
bebyggelse

012 - 2047 - R
012 - 2622 - R
012 - 2870 - R

Sundvollen bekkefelt, Holsfjorden -
Tyrifjorden bekkefelt øst, Bekker
på Røyse

M L

Påvirkningstype: Utslipp fra annen punktkilde

Tyrifjorden, pumping
til renseanlegg

5102 -
377 - M

Avløpstiltak Oppgradering
av
pumpestasjon

012 - 682 - R Steinsfjorden bekkefelt nord vest M M

Påvirkningstype: Renseanlegg 2000 PE

Tyrifjorden, S tor elva,
kunnskapsinnhenting
mtp. avrenning fra
kommunale rensea nl.

5102 -
792 - M

Kunnskapsin
nhenting

Problemkartle
gging

012 - 174 - R S tor elva M L

Påvirkningstype: Avløp fra hytter

Tyrifjorden,
Steinsfjorden, avløp
fra spredt bebyggelse
og hytter

5102 -
270 - M

Avløpstiltak i
spredt
bebyggelse

Utbedring av
separate
avløps anlegg
i spredt
bosetting

012 - 522 - 1 - L Steinsfjorden S L

Statlig sektor - miljøvern

Tabell 11 . Tiltak innen statlig sektor - miljøvern i Hole kommune . Gjennomførbarhet og kost/effekt er gitt verdien
liten (L), middels (M) eller stor (S).
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Påvirkningstype: Mort

Tyrifjorden,
Steinsfjorden,
utfisking av mort

5102 -
263 - M

Redusere
fremmede
arter

Utfisking av
uønskede ar ter

012 - 522 - 1 - L Steinsfjorden L L
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Landbrukssektoren

Tabell 12 . Tiltak innen landbrukssektoren i Hole kommune . Gjennomførbarhet og kost/effekt er gitt verdien liten
(L), middels (M) eller stor (S).
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Påvirkningstype: Avrenning fra fulldyrket mark

Tyrifjorden,
Kunnskapsinnhenting
mtp. avrenning fra
fulldyrket mark - elv

5102 -
779 - M

Kunnskapsi
nnhenting

Problemkart leg
ging

012 - 674 - R S tor elva bekkefelt S L

Tyrifjorden,
Avskjæringsgrøfter
som dreneringstiltak
på åker

5102 -
736 - M

Biotoptiltak Gjennomføre
biotoptiltak
etter utarbeidet
tiltaksplan

012 - 2869 - R Fekjær bekkefelt M M

Tyrifjorden, Bekker på
røyse, fangdam

510 2 -
181 - M

Økologiske
rensetiltak

Fangdammer 012 - 2870 - R Bekker på Røyse M S

Tyrifjorden, Fekjær
bekkefelt, fangdam

5102 -
271 - M

Økologiske
rensetiltak

Fangdammer 012 - 2869 - R Fekjær bekkefelt M S

Tyrifjorden,
Steinsfjorden
bekkefelt nordvest,
vedlikehold av
fangdammer

5102 -
378 - M

Økologiske
rensetiltak

Fangdammer 012 - 682 - R Steinsfjorden bekkefelt nord vest M S

Tyrifjorden,
vedlikehold av
fangdammer

5102 -
268 - M

Økologiske
rensetiltak

Fangdammer 012 - 522 - 1 - L Steinsfjorden M S

Tyrifjorden,
vegetasjonssoner

51 02 -
272 - M

Vegetasjon
og
markdekke

Vegetasjonsso
ner

012 - 2869 - R Fekjær bekkefelt L S

Påvirkningstype: Avrenning fra husdyrhold/husdyrgjødsel

Tyrifjorden, skjøtsel
av naturlige
kantsoner

5102 -
723 - M

Biotoptiltak Gjennomføre
biotoptiltak
etter utarbeidet
ti ltaksplan

012 - 2869 - R
012 - 2870 - R

Fekjær bekkefelt
Bekker på Røyse

M M

Andre

Tabell 13 . Tiltak hvor myndighet er usikkert samt tiltak som er satt sentralt grunnet datainkonsistens i Hole
kommune. Gjennomførbarhet og kost/effekt er gitt verdien liten (L), middels (M) eller stor (S).
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Påvirkningstype: annen påvirkning

Tiltak satt sentralt for
å fjerne
datainkonsist ens

5102 -
1621 - M

Kunnskapsi
nnhenting

Problemkartleg
ging

012 - 2870 - R ,
012 - 682 - R

Bekker på Røyse, Steinsfjorden
bekkefelt nord vest

S L
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J evnaker kommune

Det er kun noen få tiltak i Jevnaker kommune i vannområde Tyrifjorden, og for landbrukstiltak er de
knyt tet til Randselva bekkefelt øst. I tillegg er det tiltak knyttet til sur nedbør og en kraftverksdam.

Landbrukssektoren

Tabell 14 . Tiltak innen landbrukssektoren i Jevnaker kommune . Gjennomførbarhet og kost/effekt er gitt verdien
l iten (L), middels (M) eller stor (S).
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Påvirkningstype: Avrenning fra fulldyrket mark

Tyrifjorden,
Kunnskapsinnhenting
mtp. avrenning fra
fulldyrket mark - elv

5102 -
779 - M

Kunnskapsi
nnhenting

Problemkartleg
ging

012 - 671 - R Randselva bekkefelt øst S L

Påvirkningstype : Avrenning fra husdyrhold/husdyr gjødsel

Tyrifjorden, skjøtsel
av naturlige
kantsoner

5102 -
723 - M

Biotoptiltak Gjennomføre
biot optiltak
etter utarbeidet
tiltaksplan

012 - 671 - R Randselva bekkefelt øst M M

Norges Vassdrags - og energidirektorat

Tabell 15 . Tiltak hvor ansvaret ligger hos NVE som myndighet i Jevnaker kommune. Gjennomførbarhet og
kost/effekt er gitt verdien liten (L), middels (M) eller stor (S).
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Påvirkningstype: Kraftverksdam

Tiltak satt sentralt jf.
godkjenning 2016

5102 -
17 52 - M

Biotoptiltak Gjennomføre
biotoptiltak
etter utarbeidet
tiltaksplan

012 - 1082 - R Randselva M M
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Statlig sektor - miljøvern

Tabell 16 . Tiltak innen statlig sektor - miljøvern i Jevnaker kommune . Gjennomførbarhet og kost/effekt er gitt
verdien liten (L), middels (M) eller stor (S).
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Påvirkningstype: Sur nedbør

Tyrifjorden
problemkartlegging
sur nedbør innsjø

51 02 -
1521 - M

Kunnskapsinn
henting

Problemkartle
gging

012 - 4863 - L Nordre Vælsvatnet S L

Andre

Tabell 17 . Tiltak hvor myndighet er usikkert samt tiltak som er satt sentralt grunnet datainkonsistens i Jevnaker
kommune. Gjennomførbarhet o g kost/effekt er gitt verdien liten (L), middels (M) eller stor (S).
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Påvirkningstype: Sur nedbør

Tiltak satt sentralt for
å fjerne
da tainkonsistens

5102 -
1608 - M

Kunnskapsi
nnhenting

Problemkartleg
ging

012 - 2713 - R
012 - 2714 - R
012 - 2733 - R

Haugerudelva bekkefelt, Samsjøen
bekkefelt, Nordre Vælsvannet
bekkefelt

S L

Krødsherad kommune

Flere tiltak i Krødsherad kommune er knyttet til Snarumselva bekkefelt øst, både avløpstiltak og
landbrukstiltak. I tillegg er det tiltak innen sur nedbør som er knyttet til flere vannforekomster.

Kommunal sektor

Tabell 18 . Tiltak innen kommunal sektor: avløpstiltak i Krødsherad kommune. Gj ennomførbarhet og kost/effekt er
gitt verdien liten (L), middels (M) eller stor (S).
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Påvirkningstype: Avløp fra spredt bebyggelse

Tyr ifjorden,
opprydding i spredte
avløp

5102 -
248 - M

Administrati
ve tiltak

Kartlegging og
registrering av
avløp i spredt
bebyggelse

012 - 2610 - R Snarumselva bekkefelt øst M L
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Landbrukssektoren

Tabell 19 . Tiltak innen landbrukssektore n i Krødsherad kommune . Gjennomførbarhet og kost/effekt er gitt verdien
liten (L), middels (M) eller stor (S).
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Påvirkningstype: Avrenn ing fra fulldyrket mark

Tyrifjorden,
Avskjæringsgrøfter
som dreneringstiltak
på åker

5102 -
736 - M

Biotoptiltak Gjennomføre
biotoptiltak
etter utarbeidet
tiltaksplan

012 - 2610 - R Snarumselva bekkefelt øst M M

Tyrifjorden,
vegetasjonssoner

5102 -
272 - M

Vegetasjo n
og
markdekke

Vegetasjonsso
ner

012 - 2610 - R Snarumselva bekkefelt øst L S

Påvirkningstype: Avrenning fra husdyrhold/husdyrgjødsel

Tyrifjorden, skjøtsel
av naturlige
kantsoner

5102 -
723 - M

Biotoptiltak Gjennomføre
biotoptiltak
etter utarbeidet
tiltaksplan

01 2 - 2610 - R Snarumselva bekkefelt øst M M

Statlig sektor - miljøvern

Tabell 20 . Tiltak innen statlig sektor - miljøvern i Krødsherad kommune . Gjennomførbarhet og kost/effekt er gitt
verdien liten (L), middels (M) eller stor (S).
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Påvirkningstype: Sur nedbør

Tyrifjorden,
kalkingstiltak

5102 -
711 - M

Kalkingstilta
k

Kalking/silikatb
ehandling

012 - 2584 - R Kvennelva S S

No rges Vassdrags - og energidirektorat

Tabell 21 . Tiltak hvor ansvaret ligger hos NVE som myndighet i Krødsherad kommune. Gjennomførbarhet og
kost/effekt er gitt verdien liten (L), middels (M) eller stor (S).
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Påvirkningstype: Uten minstevannføring

Tyrifjorden,
Snarumselva (hele),
miljøbasert
vannføring

5102 -
832 - M

Vannføring Variabel
miljøtilpasset
vannføring

012 - 646 - R Snarumselva M M
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Andre

Tabell 22 . Tiltak hvor myndighet er usikkert samt tiltak som er satt sentralt grunnet datainkonsistens i Krødsherad
kommune. Gjennomførbarhet og kost/effekt er gitt verdien liten (L), middels (M) eller stor (S).
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Påvirkningstype: annen påvirkning

Tiltak satt sentralt for
å fjerne
datainkonsistens

5102 -
1621 - M

Kunnskapsi
nnhenting

Probl emkartleg
ging

012 - 2584 - R Kvennelva S L

Påvirkningstype: Sur nedbør

Tiltak satt sentralt for
å fjerne
datainkonsistens

5102 -
1608 - M

Kunnskapsi
nnhenting

Problemkartleg
ging

012 - 2024 - R
012 - 2028 - R
012 - 2036 - R
012 - 2039 - R
012 - 2040 - R
012 - 2585 - R
012 - 2754 - R
012 - 6 50 - R

Redalstjenn bekkefelt
Ørtesvatnet bekkefelt
Skalpelielva
Skalpelielva bekkefelt
Ørteselva bekkefelt
Kvennelva bekkefelt
Mattjernelva bekkefelt
Ørteselva

S L

Lier kommune

Alle tiltak i Lier kommune er knyttet til Holsfjorden - Tyrifjorden bekkefelt øs t og/eller Holsfjorden -
Tyrifjorden bekkefelt vest .

Kommunal sektor

Tabell 23 . Tiltak innen kommunal sektor: avløpstiltak i Lier kommune. Gjennomførbarhet og kost/effekt er gitt
verdien liten (L), middels (M) eller stor (S).
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Påvirkningstype: Avløp fra spredt bebyggelse

Tyrifjorden,
opprydding i spredte
avløp

5102 -
248 - M

Administrati
ve tiltak

Kartlegging og
reg istrering av
avløp i spredt
bebyggelse

012 - 2622 - R
012 - 2627 - R

Holsfjorden - Tyrifjorden bekkefelt
øst
Holsfjorden - Tyrifjorden bekkefelt
vest

M L
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Landbrukssektoren

Tabell 24 . Tiltak innen landbrukssektoren i Lier kommune . Gjenn omførbarhet og kost/effekt er gitt verdien liten
(L), middels (M) eller stor (S).
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Påvirkningstype: Avrenning fra husdyrhold/husdyrgjød sel

Tyrifjorden -
Holsfjorden: Husdyr

5102 -
274 - M

Kunnskapsi
nnhenting

Problemkartleg
ging

012 - 2627 - R Holsfjorden - Tyrifjorden bekkefelt
vest

S L

Tyrifjorden, skjøtsel
av naturlige
kantsoner

5102 -
723 - M

Biotoptiltak Gjennomføre
biotoptiltak
etter utarbeidet
tiltaksplan

012 - 2627 - R Holsfjorden - Tyrifjorden bekkefelt
vest

M M

Statlig sektor - miljøvern

Tabell 25 . Tiltak innen statlig sektor - miljøvern i Lier kommune . Gjennomførbarhet og kost/effekt er gitt verdien
liten (L), middels (M ) eller stor (S).
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Påvirkningstype: Sur nedbør

Tyrifjorden,
Holsfjorden -
Tyrifjorden bekkefelt
vest

5102 -
712 - M

Kalkingstilta
k

Kalking/s ilikatb
ehandling

012 - 2627 - R Holsfjorden - Tyrifjorden bekkefelt
vest

S S

Påvirkningstype: Fiskevandringshinder

Tyrifjorden,
Holsfjorden bekkefelt:
Fiskevandringshinder

5102 -
273 - M

Biotoptiltak Gjennomføre
biotoptiltak
etter utarbeidet
tiltaksplan

012 - 2627 - R Holsfjorden - Tyrifjorden bekkefelt
vest

M S

Andre

Tabell 26 . Tiltak hvor myndighet er usikkert samt tiltak som er satt sentralt grunnet datainkonsistens i Lier
kommune. Gjennomførbarhet og kost/effekt er gitt verdien liten ( L), middels (M) eller stor (S).
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Påvirkningstype: annen påvirkning

Tiltak satt sentralt for
å fjerne
datainkonsistens

5102 -
1621 - M

K unnskapsi
nnhenting

Problemkartleg
ging

012 - 2627 - R Holsfjorden - Tyrifjorden bekkefelt
vest

S L
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Modum kommune

I Modum kommune er det landbrukstiltak som er knyttet til flest vannforekomster, samt at det er del
tiltak knyttet til sur nedbør.

Kommunal sekt or

Tabell 27 . Tiltak innen kommunal sektor: avløpstiltak i Modum kommune. Gjennomførbarhet og kost/effekt er gitt
verdien liten (L), middels (M) eller stor (S).
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Påvirkningstype: Avløp fra spredt bebyggelse

Tyrifjorden,
Skinnerudbekken,
pumping til det
kommunale nettet

5102 -
550 - M

Avløpstiltak
i spredt
bebyggelse

Bygge
pumpestasjone
r og nytt
ledningsanlegg
. Spredt e avløp
tilknyttes og
føres til
eksisterende
renseanlegg
med utslipp til
sjø.

012 - 2566 - R Skinnerudbekken S M

Tyrifjorden,
Bergsjøen bekkefelt
øst, opprydding av
spredte avløp

5102 -
555 - M

Avløpstiltak
i spredt
bebyggelse

Utbedring av
separate
avløpsanlegg i
spredt
bosetting

012 - 2617 - R Bergsjøen bekkefelt øst S M

Tyrifjorden,
Heggebekken og
Sponebekken,
opprydding i spredte
avløp

5102 -
556 - M

Avløpstiltak
i spredt
bebyggelse

Utbedring av
separate
avløpsanlegg i
spredt
bosetting

012 - 2616 - R Heggebekken og Sponeb ekken S M

Tyrifjorden,
opprydding i spredte
avløp

5102 -
248 - M

Administrati
ve tiltak

Kartlegging og
registrering av
avløp i spredt
bebyggelse

012 - 177 - R
012 - 2478 - R
012 - 2499 - R
012 - 2503 - R
012 - 2555 - R
012 - 2567 - R
012 - 2586 - R
012 - 2604 - R
012 - 2605 - R
012 - 2610 - R
012 - 26 27 - R

Tyrifjorden bekkefelt øst Modum
Åsterudbekken
Sandbekken
Råenbekken
Tyrifjorden bekkefelt sørvest
Kjølstadbekken
Syslebekken
Skuterudbekken
Skuterudbekken bekkefelt
Snarumselva bekkefelt øst
Holsfjorden - Tyrifjorden bekkefelt
vest

M L
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Statlig sek tor - miljøvern

Tabell 28 . Tiltak innen statlig sektor - miljøvern i Modum kommune . Gjennomførbarhet og kost/effekt er gitt verdien
liten (L), middels (M) eller stor (S).
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Påvirkningstype: Fiskevandringshinder

Tyrifjorden,
Holsfjorden bekkefelt:
Fiskevandringshinder
4

5102 -
273 - M

Biotoptiltak Gjennomføre
biotoptiltak
etter
utarbeidet
tiltaksplan

012 - 2627 - R Holsfjord en - Tyrifjorden bekkefelt
vest

M S

Påvirkningstype: Sur nedbør

Tyrifjorden,
Heggebekken og
Sponebekken, kalking

5102 -
557 - M

Kalkingstilta
k

Kalking/silikat
behandling

012 - 2616 - R Heggebekken og Sponebekken S S

Tyrifjorden,
Dyrbakkelva
bekkefelt, kalking

5 102 -
561 - M

Kalkingstilta
k

Kalking/silikat
behandling

012 - 2624 - R Dyrbakkelva bekkefelt S S

Tyrifjorden,
Tyrifjorden bekkefelt
øst Modum, kalking

5102 -
562 - M

Kalkingstilta
k

Kalking/silikat
behandling

012 - 177 - R Tyrifjorden bekkefelt øst Modum S M

Tyrifjorden,
k alkingstiltak

5102 -
711 - M

Kalkingstilta
k

Kalking/silikat
behandling

012 - 2584 - R Kvennelva S S

Tyrifjorden,
Holsfjorden -
Tyrifjorden bekkefelt
vest

5102 -
712 - M

Kalkingstilta
k

Kalking/silikat
behandling

012 - 2627 - R Holsfjorden - Tyrifjorden bekkefelt
vest

S S

På virkningstype: Avrenning og utslipp fra fiskeoppdrett

Tyrifjorden,
kunnskapsinnhenting
mtp. avrenning fra
settefiskanlegg - elv

5102 -
808 - M

Kunnskapsi
nnhenting

Problemkartle
gging

012 - 2567 - R Kjølstadbekken S L

Påvirkningstype: Avrenning fra gruver/deponerin g

Tyrifjorden,
kunnskapsinnhenting
mtp gruveavrenning -
elv

5102 -
782 - M

Kunnskapsi
nnhenting

Problemkartle
gging

012 - 2604 - R
012 - 2605 - R

Skuterudbekken
Skuterudbekken bekkefelt

S L

4 Gjelder Sagaelva i Lier kommune, og dermed ikke Modum kommune.
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Landbrukssektoren

Tabell 29 . Tiltak innen landbrukss ektoren i Modum kommune . Gjennomførbarhet og kost/effekt er gitt verdien liten
(L), middels (M) eller stor (S).
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Påvirkningstype: Avren ning fra fulldyrket mark

Tyrifjorden, åker i
stubb om vinteren

5102 -
714 - M

Miljøtilpass
et
jordarbeidin
g

Redusert
jordarbeiding,
endret
jordarbeiding

012 - 2555 - R Tyrifjorden bekkefelt sørvest M S

Tyrifjorden,
Avskjæringsgrøfter
som dreneringstiltak
på åker

5102 -
736 - M

Biotoptiltak Gjennomføre
biotoptiltak
etter
utarbeidet
tiltaksplan

012 - 2478 - R
012 - 2555 - R
012 - 2610 - R
012 - 2613 - R
012 - 2617 - R

Åsterudbekken
Tyrifjorden bekkefelt sørvest
Snarumselva bekkefelt øst
Snarumselva bekkefelt sørvest
Bergsjøen bekkefelt øst

M M

Tyrifjorden,
vegetasjonssoner

5102 -
272 - M

Vegetasjon
og
markdekke

Vegetasjonss
oner

012 - 2478 - R
012 - 2555 - R
012 - 2604 - R
012 - 2605 - R
012 - 2610 - R
012 - 2613 - R
012 - 2617 - R

Åsterudbekken
Tyrifjorden bekkefelt sørvest
Skuterudbekken
Skuterudbekken bekkefelt
Snarums elva bekkefelt øst
Snarumselva bekkefelt sørvest
Bergsjøen bekkefelt øst

L S

Påvirkningstype: Avrenning fra husdyrhold/husdyrgjødsel

Tyrifjorden -
Holsfjorden: Husdyr

5102 -
274 - M

Kunnskapsi
nnhenting

Problemkartle
gging

012 - 2627 - R Holsfjorden - Tyrifjorden b ekkefelt
vest

S L

Tyrifjorden, grasdekte
vannveier

5102 -
715 - M

Vegetasjon
og
markdekke

Grasdekte
vannveier

012 - 2555 - R Tyrifjorden bekkefelt sørvest M S

Tyrifjorden, skjøtsel
av naturlige
kantsoner

5102 -
723 - M

Biotoptiltak Gjennomføre
biotoptiltak
etter
uta rbeidet
tiltaksplan

012 - 177 - R
012 - 2478 - R
012 - 2555 - R
012 - 2567 - R
012 - 2586 - R
012 - 2604 - R
012 - 2605 - R
012 - 2610 - R
012 - 2613 - R
012 - 2616 - R
012 - 2617 - R
012 - 2627 - R

Tyrifjorden bekkefelt øst Modum
Åsterudbekken
Tyrifjorden bekkefelt sørvest
Kjølstadbekken
Syslebekken
Sk uterudbekken
Skuterudbekken bekkefelt
Snarumselva bekkefelt øst
Snarumselva bekkefelt sørvest
Heggebekken og Sponebekken
Bergsjøen bekkefelt øst
Holsfjorden - Tyrifjorden bekkefelt
vest

M M



Oppdragsnr.: 5171245 Dokumentnr.: 01 Versjon: J03
Handlingsplan 2016 - 2021 | Et sammendrag av tiltak i Vann - nett

2017 - 05 - 31 2017 - 05 - 31 | Side 34 av 54

Norges v assdrags - og energidirektorat (N VE)

Tabell 30 . Tiltak hvor ansvaret ligger hos NVE som myndighet i Modum kommune. Gjennomførbarhet og
kost/effekt er gitt verdien liten (L), middels (M) eller stor (S).
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Påvirkningstype: Kraftverksdam

Tiltak satt sentralt jf.
godkjenning 2016

5102 -
1748 - M

Vannføring Stabil
minstevannfør
ing

012 - 2508 - R Vikerfossen M M

Tyrifjorden, Viker -
fossen, bedre
gyteforhold

5102 -
828 - M

Biotoptiltak Gjennomføre
biotoptiltak
etter
utarbeidet
tiltaksplan

012 - 2508 - R Vikerfossen M M

Påvirkningstype: Uten minstevannføring

Tyrifjorden,
Snarumselva (hele),
miljøbasert
vannføring

5102 -
832 - M

Vannføring Variabel
miljøtilpasset
vannføring

012 - 2335 - R
012 - 2363 - R
012 - 646 - R

Snarumselva - Kista
Snarumselva fra Kaggen -
Gravfoss
Snarumselva

M M

Andre

Tabell 31 . Tiltak hvor myndighet er usikkert samt tiltak som er satt sentralt grunnet datainkonsistens i Modum
kommune. Gjennomførbarhet og kost /effekt er gitt verdien liten (L), middels (M) eller stor (S).
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Påvirkningstype: annen påvirkning

Tiltak satt sentralt for
å fjerne
da tainkonsistens

5102 -
1604 - M

Kunnskapsi
nnhenting

Problemkartle
gging

012 - 2547 - R Kongshaugen bekkefelt S L

Tiltak satt sentralt for
å fjerne
datainkonsistens

5102 -
1621 - M

Kunnskapsi
nnhenting

Problemkartle
gging

012 - 2499 - R
012 - 2503 - R
012 - 2555 - R
012 - 2584 - R
012 - 26 16 - R
012 - 2624 - R
012 - 2627 - R

Sandbekken
Råenbekken
Tyrifjorden bekkefelt sørvest
Kvennelva
Heggebekken og Sponebekken
Dyrbakkelva bekkefelt
Holsfjorden - Tyrifjorden bekkefelt
vest

S L

Tiltak satt sentralt for
å fjerne
datainkonsistens

5102 -
1633 - M

Kunnskap si
nnhenting

Problemkartle
gging

012 - 2400 - R
012 - 2508 - R

Drammenselva fra Bergsjø til
Gravfoss
Vikerfossen

S L

Tiltak satt sentralt for
å fjerne
datainkonsistens

5102 -
1607 - M

Kunnskapsi
nnhenting

Problemkartle
gging

012 - 7571 - L Vrangen S L
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Påvirkningstype: Su r nedbør

Tiltak satt sentralt for
å fjerne
datainkonsistens

5102 -
1608 - M

Kunnskapsi
nnhenting

Problemkartle
gging

012 - 2036 - R
012 - 2039 - R
012 - 2574 - R
012 - 2585 - R

Skalpelielva
Skalpelielva bekkefelt
Sønstebybekken bekkefelt
Kvennelva bekkefelt

S L

Ringerike kom mune

Ringerike kommune er den kommunen i vannområde Tyrifjorden som har flest tiltak. Det er flest tiltak
innen kommunal sektor ( spredt avløp ) og landbrukssektoren.

Kommunal sektor

Tabell 32 . Tiltak innen kommunal sektor: avløpstil tak i Ringerike kommune. Gjennomførbarhet og kost/effekt er
gitt verdien liten (L), middels (M) eller stor (S).
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Påvirkningstype: Avløp fra spredt bebyggelse

Tyrifjorden, Sogna,
opprydding spredte
avløp

5102 -
542 - M

Avløpstiltak
i spredt
bebyggelse

Utbedring av
separate
avløpsanlegg i
spredt
bosetting

012 - 2460 - R
012 - 675 - R

Sogna nedre bekkefelt
Sogna nedre

S M

Tyrifjorden,
Tyrifjorden bekk efelt
nordvest, opprydding
spredte avløp

5102 -
546 - M

Avløpstiltak
i spredt
bebyggelse

Utbedring av
separate
avløpsanlegg i
spredt
bosetting

012 - 2469 - R Tyrifjorden bekkefelt nordvest S M

Tyrifjorden,
Tyrifjorden bekkefelt
vest, opprydding
spredte avløp

5102 -
549 - M

Avløpstiltak
i spredt
bebyggelse

Utbedring av
separate
avløpsanlegg i
spredt
bosetting

012 - 2471 - R Tyrifjorden bekkefelt vest S M

Tyrifjorden,
Skjærdalelva øvre,
opprydding spredte
avløp

5102 -
687 - M

Avløpstiltak
i spredt
bebyggelse

Utbedring av
separ ate
avløpsanlegg i
spredt
bosetting

012 - 2552 - R Skjærdalselva øvre S M

Tyrifjorden,
Solbergsbekken,
oppryding i spredte
avløp

5102 -
689 - M

Avløpstiltak
i spredt
bebyggelse

Utbedring av
separate
avløpsanlegg i
spredt
bosetting

012 - 2497 - R Solbergsbekken S M

T yrifjorden,
Åsdalselva fra
Sperillen til
Hensfossen bekkefelt
vest, opprydding i
spredte avløp

5102 -
695 - M

Avløpstiltak
i spredt
bebyggelse

Utbedring av
separate
avløpsanlegg i
spredt
bosetting

012 - 2734 - R Ådalselva fra Sperillen til
Hensfossen bekkefelt ves t

S M

Tyrifjorden, Kilemoen
bekkefelt, opprydding
i spredte avløp

5102 -
709 - M

Avløpstiltak
i spredt
bebyggelse

Utbedring av
separate
avløpsanlegg i
spredt
bosetting

012 - 2697 - R Kilemoen bekkefelt S M
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Tyrifjorden,
Strømsoddelva,
opprydding i spredte
avløp

5 102 -
710 - M

Avløpstiltak
i spredt
bebyggelse

Utbedring av
separate
avløpsanlegg i
spredt
bosetting

012 - 2718 - R Strømsoddelva S M

Tyrifjorden, Sogna
nedre bekkefelt,
Sanering av
kommunens
avløpsledning

5102 -
734 - M

Avløpstiltak
i spredt
bebyggelse

Sanering/reha
bilitering av
eldre
vannledningsn
ett

012 - 2460 - R Sogna nedre bekkefelt S M

Tyrifjorden,
Overføringsledning
fra Hallingby til
Monserud

5102 -
850 - M

Avløpstiltak
i spredt
bebyggelse

Sanering/reha
bilitering av
eldre
vannledningsn
ett

012 - 2456 - R Ådalselva fra Spe rillen til
Hensfossen

S M

Tyrifjorden,
Solbergtjernet,
opprydding av
spredte avløp

5102 -
692 - M

Avløpstiltak
i spredt
bebyggelse

Utbedring av
separate
avløpsanlegg i
spredt
bosetting

012 - 5139 - L Solbergtjernet S M

Tyrifjorden, Motjern,
opprydding i spredte
avløp

5102 -
697 - M

Avløpstiltak
i spredt
bebyggelse

Utbedring av
separate
avløpsanlegg i
spredt
bosetting

012 - 67093 - L Motjern S M

Tyrifjorden,
opprydding i spredte
avløp

5102 -
248 - M

Administrati
ve tiltak

Kartlegging og
registrering av
avløp i spredt
bebyggel se

012 - 2478 - R
012 - 2555 - R
012 - 2728 - R

Åsterudbekken
Tyrifjorden bekkefelt sørvest
Sogna midtre bekkefelt nord

M L

Påvirkningstype: Utslipp fra annen punktkilde

Tyrifjorden, pumping
til renseanlegg

5102 -
377 - M

Avløpstiltak Oppgradering
av
pumpestasjon

012 - 68 2 - R,012 -
683 - R

Steinsfjorden bekkefelt nord vest,
Åsaelva - Mølleelva

M M

Påvirkningstype: Renseanlegg 2000 PE

Tyrifjorden, S tor elva,
kunnskapsinnhenting
mtp. avrenning fra
kommunale renseanl.

5102 -
792 - M

Kunnskapsi
nnhenting

Problemkartleg
ging

012 - 174 - R S tor elva M L

Påvirkningstype: Avløp fra hytter

Tyrifjorden,
Steinsfjorden, avløp
fra spredt bebyggelse
og hytter

5102 -
270 - M

Avløpstiltak
i spredt
bebyggelse

Utbedring av
separate
avløpsanlegg i
spredt
bosetting

012 - 522 - 1 - L Steinsfjorden S L
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Statlig se ktor - miljøvern

Tabell 33 . Tiltak innen statlig sektor - miljøvern i Ringerike kommune . Gjennomførbarhet og kost/effekt er gitt
verdien liten (L), middels (M) eller stor (S).
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Påvirkningstype: Mort

Tyrifjorden,
Steinsfjorden,utfisking
av mort

5102 -
263 - M

Redusere
fremmede
arter

Utfisking av
uønskede
arter

012 - 522 - 1 - L Steinsfjorden L L

Påvirkningstype: Sur nedbør

Tiltak satt sentralt for
å fjerne
datainkonsistens

5102 -
1608 - M

Kunnskapsi
nnhenting

Problemkartle
gging

012 - 2028 - R
012 - 2036 - R
012 - 2039 - R
012 - 2040 - R
012 - 2537 - R
012 - 2541 - R
012 - 2636 - R
012 - 2643 - R
012 - 2644 - R
012 - 2645 - R
012 - 2662 - R
012 - 2664 - R
012 - 2666 - R
012 - 2669 - R
012 - 2675 - R
012 - 2677 - R
012 - 2692 - R
012 - 2693 - R
012 - 2711 - R
012 - 2713 - R
012 - 2714 - R
012 - 2719 - R
012 - 2721 - R
012 - 2722 - R
012 - 2733 - R
012 - 2745 - R
012 - 2750 - R
012 - 2753 - R
012 - 2754 - R
012 - 650 - R

Ørtesvatnet bekkefelt
Skalpelielva
Skalpelielva bekkefelt
Ørteselva bekkefelt
Væ la fra nedre Vælsvann
Flåbekken
Vettertjern bekkefelt
Rudselva bekkefelt
Rudselva
Langevatnet bekkefelt
Fjellelva/Setreelva
Fjellelva/Setreelva bekkefelt
Urdevasselva
Sandvasselva
Sandvatnet bekkefelt
Frisvatnet bekkefelt
Frisvasselva
Buvasselvi og Fris vasselvi
bekkefelt
Haugerudelva
Haugerudelva bekkefelt
Samsjøen bekkefelt
Sogna øvre
Trana bekkefelt
Trana
Nordre Vælsvannet bekkefelt
Sandvasselva bekkefelt
Strømsoddelva bekkefelt
Mattjernelva
Mattjernelva bekkefelt
Ørteselva

S L

Tyrifjorden,
Flåbekken bekkefelt,
kalking

5102 -
684 - M

Kalkingstilta
k

Kalking/silikat
behandling

Flåbekken
bekkefelt

Sur nedbør S S

Tyrifjorden,
urdevasselva
bekkefelt, kalking

5102 -
685 - M

Kalkingstilta
k

Kalking/silikat
behandling

Urdevasselva
bekkefelt

Sur nedbør S S

Tyrifjorden,
kunnskapsinnhenting
sur nedbør

5102 -
725 - M

Kunnskapsi
nnhenting

Problemkartle
gging

012 - 2739 - R ,012 -
2749 - R

Sognevannet bekkefelt, Sogna
øvre bekkefelt

S L

Tyrifjorden, kalking
innsjø

5102 -
713 - M

Kalkingstilta
k

Kalking/silikat
behandling

012 - 7358 - L Breidvatnet U tført

Tyrifjorden
problemkartlegging
sur nedbør innsjø

5102 -
1521 - M

Kunnskapsi
nnhenting

Problemkartle
gging

012 - 4863 - L
012 - 4894 - L
012 - 7220 - L
012 - 7261 - L
012 - 7273 - L
012 - 7356 - L

Nordre Vælsvatnet
Søndre Vælsvatnet
Sandvatnet
Frisvatnet
Lauvskardtjernet
Vetter tjernet

S L
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Påvirkningstype: Avrenning og utslipp fra fiskeoppdrett

Tyrifjorden,
kunnskapsinnhenting
mtp. avrenning fra
settefiskanlegg - elv

5102 -
808 - M

Kunnskapsi
nnhenting

Problemkartle
gging

012 - 2466 - R Vælerelva fra Væleren til
Skjærdalselva

S L

Påvirkni ngstype: Avrenning fra gruver/deponering

Tyrifjorden,
kunnskapsinnhenting
mtp gruveavrenning -
elv

5102 -
782 - M

Kunnskapsi
nnhenting

Problemkartle
gging

012 - 2466 - R
012 - 2485 - R
012 - 2490 - R

Vælerelva fra Væleren til
Skjærdalselva
Langdalstjernbekken
Svartvannselva

S L

Tyrifjorden, Væleren,
kunnskapsinnhenting
mtp. gruveavrenning

5102 -
796 - M

Kunnskapsi
nnhenting

Problemkartle
gging

012 - 602 - L Væleren S L

Landbrukssektoren

Tabell 34 . Tiltak innen landbrukssektoren i Ringerike kommune . Gjennom førbarhet og kost/effekt er gitt verdien
liten (L), middels (M) eller stor (S).
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Påvirkningstype: Avrenning fra fulldyrket mark

Tyrifj orden,
Avskjæringsgrøfter
som dreneringstiltak
på åker

5102 -
736 - M

Biotoptiltak Gjennomføre
biotoptiltak
etter
utarbeidet
tiltaksplan

012 - 2469 - R
012 - 2471 - R
012 - 2478 - R
012 - 2513 - R
012 - 2552 - R
012 - 2555 - R
012 - 2728 - R
012 - 2734 - R
012 - 2752 - R

Tyrifjorden bekkefelt no rdvest
Tyrifjorden bekkefelt vest
Åsterudbekken
Solbergtjernet bekkefelt
Skjærdalselva øvre
Tyrifjorden bekkefelt sørvest
Sogna midtre bekkefelt nord
Ådalselva fra Sperillen til
Hensfossen bekkefelt vest
Ådalselva fra Sperillen til
Hensfossen bekkefelt sør øst

S M

Tyrifjorden,
Kunnskapsinnhenting
mtp. avrenning fra
fulldyrket mark - elv

5102 -
779 - M

Kunnskapsi
nnhenting

Problemkartle
gging

012 - 2729 - R
012 - 2751 - R
012 - 671 - R
012 - 674 - R

Sogna midtre bekkefelt sør
Ådalselva fra Sperillen til
Hensfossen bekkefelt nordøs t
Randselva bekkefelt øst
S tor elva bekkefelt

S L

Tyrifjorden,
Steinsfjorden
bekkefelt nordvest,
vedlikehold av
fangdammer

5102 -
378 - M

Økologiske
rensetiltak

Fangdammer 012 - 682 - R Steinsfjorden bekkefelt nord vest M S

Tyrifjorden, Sogna
nedre, fangdammer

51 02 -
379 - M

Økologiske
rensetiltak

Fangdammer 012 - 2460 - R
012 - 675 - R

Sogna nedre bekkefelt
Sogna nedre

M S

Tyrifjorden, åker i
stubb om vinteren

5102 -
714 - M

Miljøtilpass
et
jordarbeidin
g

Redusert
jordarbeiding,
endret
jordarbeiding

012 - 2497 - R
012 - 2555 - R

Solbergs bekken
Tyrifjorden bekkefelt sørvest

M S

Tyrifjorden,
vedlikehold av
fangdammer

5102 -
268 - M

Økologiske
rensetiltak

Fangdammer 012 - 522 - 1 - L Steinsfjorden M S

Tyrifjorden,
vegetasjonssoner

5102 -
272 - M

Vegetasjon
og
markdekke

Vegetasjonss
oner

012 - 2460 - R
012 - 2469 - R
012 - 2471 - R
012 - 2478 - R
012 - 2497 - R

Sogna nedre bekkefelt
Tyrifjorden bekkefelt nordvest
Tyrifjorden bekkefelt vest
Åsterudbekken
Solbergsbekken

L S
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012 - 2513 - R
012 - 2552 - R
012 - 2555 - R
012 - 2697 - R
012 - 2728 - R
012 - 2734 - R
012 - 2751 - R
012 - 2752 - R
012 - 675 - R

Solbergtj ernet bekkefelt
Skjærdalselva øvre
Tyrifjorden bekkefelt sørvest
Kilemoen bekkefelt
Sogna midtre bekkefelt nord
Ådalselva fra Sperillen til
Hensfossen bekkefelt vest
Ådalselva fra Sperillen til
Hensfossen bekkefelt nordøst
Ådalselva fra Sperillen til
Hensf ossen bekkefelt sør øst
Sogna nedre

Påvirkningstype: Avrenning fra husdyrhold/husdyrgjødsel

Tyrifjorden, grasdekte
vannveier

5102 -
715 - M

Vegetasjon
og
markdekke

Grasdekte
vannveier

012 - 2471 - R
012 - 2513 - R
012 - 2555 - R

Tyrifjorden bekkefelt vest
Solbergtje rnet bekkefelt
Tyrifjorden bekkefelt sørvest

M S

Tyrifjorden, skjøtsel
av naturlige
kantsoner

5102 -
723 - M

Biotoptiltak Gjennomføre
biotoptiltak
etter
utarbeidet
tiltaksplan

012 - 2460 - R
012 - 2463 - R
012 - 2469 - R
012 - 2471 - R
012 - 2478 - R
012 - 2497 - R
012 - 2513 - R
012 - 25 52 - R
012 - 2555 - R
012 - 2697 - R
012 - 2728 - R
012 - 2734 - R
012 - 2751 - R
012 - 2752 - R
012 - 671 - R
012 - 675 - R
012 - 682 - R
012 - 683 - R

Sogna nedre bekkefelt
Sogna midtre
Tyrifjorden bekkefelt nordvest
Tyrifjorden bekkefelt vest
Åsterudbekken
Solbergsbekken
Solbergtjernet bekkefel t
Skjærdalselva øvre
Tyrifjorden bekkefelt sørvest
Kilemoen bekkefelt
Sogna midtre bekkefelt nord
Ådalselva fra Sperillen til
Hensfossen bekkefelt vest
Ådalselva fra Sperillen til
Hensfossen bekkefelt nordøst
Ådalselva fra Sperillen til
Hensfossen bekkefel t sør øst
Randselva bekkefelt øst
Sogna nedre
Steinsfjorden bekkefelt nord vest
Åsaelva - Mølleelva

M M

Statens vegvesen

Tabell 35 . Tiltak hvor ansvaret ligger hos Statens Vegvesen som myndighet i Ringerike kommune.
Gjennomførbar het og kost/effekt er gitt verdien liten (L), middels (M) eller stor (S).
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-
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-
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G
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n
n
o
m
-

fø
rb
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h
et

K
o
st
/e
ff
ek
t

Påvirkningstype: Avrenning og utslipp fra transport/infrastr uktur

Tyrifjorden,
kunnskapsinnhenting
mtp. veipåvirkning

5102 -
747 - M

Kunnskapsi
nnhenting

Problemkartle
gging

012 - 603 - L
012 - 7358 - L
012 - 7364 - L
012 - 7382 - L

Torevatnet
Breidvatnet
Langevatnet
Langevatnet

S L
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Andre

Tabell 36 . Tiltak hvor myndighet er usikkert samt tiltak som er satt sentralt grunnet datainkonsistens i Ringerike
kommune. Gjennomførbarhet og kost/effekt er gitt verdien liten (L), middels (M) eller stor (S).
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Påvirkningstype: annen påvirkning

Tiltak satt sentralt for
å fjerne
datainkonsistens

5102 -
1621 - M

Kunnskapsi
nnhenting

Problemkartle
gging

012 - 2485 - R
012 - 2545 - R
012 - 2555 - R
012 - 2718 - R
012 - 2739 - R
012 - 2749 - R
012 - 682 - R

Langdalstjernbekken
Flåbekken bekkefelt
Tyrifjorden bekkefelt sørvest
Strømsoddelva
Sognevannet bekkefelt
Sogna øvre bekkefelt
Steinsfjorden bekkefelt nord vest

S L

Tiltak satt sentralt jf.
godkjenning 2016

5102 -
1746 - M

Kunnskapsi
nnhenting

Problemkartle
gging

012 - 2467 - R Skjædalselva nedre S L

Tiltak satt sentralt for
å fjerne
datainkonsistens

5102 -
1605 - M

Kunnskapsi
nnhenting

Problemkartle
gging

012 - 5045 - L
012 - 5166 - L

Langdalstjern
Åsterudtjernet

S L

Påvirkningstype: Avrenning og utslipp fra t ransport/infrastruktur

Tyrifjorden, Sogna
midtre,
kunnskapsinnhenting
mtp. avrenning fra
tømmerlager

5102 -
815 - M

Kunnskapsi
nnhenting

Problemkartle
gging

012 - 2463 - R Sogna midtre S L

Sør - Aurdal kommune

I Sør Aurdal kommune er det kun et tiltak knyttet til s ur nedbør i tre vannforekomster.

Andre

Tabell 37 . Tiltak hvor myndighet er usikkert samt tiltak som er satt sentralt grunnet datainkonsistens i Sør - Aurdal
kommune . Gjennomførbarhet og kost/effekt er gitt verdien liten (L), middels (M) eller stor (S).
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Påvirkningstype: Sur nedbør

Tiltak satt sentralt for
å fjerne
datainkonsistens

5102 -
1608 - M

Kunnskapsi
nnhenting

Pr oblemkartle
gging

012 - 2681 - R
012 - 2695 - R
012 - 2745 - R

Fjellelvi
Fjellelvi bekkefelt
Sandvasselva bekkefelt

S L
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Sigdal kommune

I Sigdal kommune er det knyttet tre ulike tiltak til vannforekomstene Kvennelva eller Kvennelva
bekkefelt.

Statlig sektor - miljø vern

Tabell 38 . Tiltak innen statlig sektor - miljøvern i Sigdal kommune . Gjennomførbarhet og kost/effekt er gitt verdien
liten (L), middels (M) eller stor (S).
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Påvirkningstype: Sur nedbør

5102 - 711 - M Tyrifjord
en,
kalkings
tiltak

Kalkingstilta
k

Kalking/silikat
behandling

012 - 2584 - R Kvennelva S S

Andre

Tabell 39 . Tiltak hvor myndighet er us ikkert samt tiltak som er satt sentralt grunnet datainkonsistens i Sigdal
kommune. Gjennomførbarhet og kost/effekt er gitt verdien liten (L), middels (M) eller stor (S).
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Påvirkningstype: A nnen påvirkning

Tiltak satt sentralt for
å fjerne
datainkonsistens

5102 -
1621 - M

Kunnskapsi
nnhenting

Problemkartle
gging

012 - 2584 - R Kvennelva S L

Påvirkningstype: Sur nedbør

5102 - 1608 - M Tiltak
satt
sen tralt
for å
fjerne
dataink
onsiste
ns

Kunnskapsi
nnhenting

Problemkartle
gging

012 - 2585 - R Kvennelva bekkefelt S L
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Gran kommune

I Gran kommune er det kun et tiltak knyttet til sur nedbør i vannforekomsten Haugerudelva bekkefelt .

Andre

Tabell 40 . Tiltak hvor myndighet er usikkert samt tiltak som er satt sentralt grunnet datainkonsistens i Gran
kommune . Gjennomførbarhet og kost/effekt er gitt verdien liten (L), middels (M) eller stor (S).
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Påvirkningstype: Sur nedbør

5102 - 1608 - M Tiltak
satt
sentralt
for å
fjerne
dataink
onsiste
ns

Kunnskapsi
nnhenting

Problemkartle
gging

012 - 2713 - R Haugerudelva bekkefelt S L

Asker kommun e

I Asker kommune er det kun et tiltak knyttet til avløp i spredt bebyggelse til vannforekomsten
Holsfjorden - Tyrifjorden bekkefelt øst .

Kommunal sektor

Tabell 41 . Tiltak innen kommunal sektor: avløpstiltak i Asker kommune. Gjenno mførbarhet og kost/effekt er gitt
verdien liten (L), middels (M) eller stor (S).
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Påvirkningstype: Avløp fra spredt bebyggelse

Tyrif jorden,
opprydding i spredte
avløp

5102 -
248 - M

Administrati
ve tiltak

Kartlegging
og
registrering av
avløp i spredt
bebyggelse

012 - 2622 - R Holsfjorden - Tyrifjorden bekkefelt
øst

M L
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Hvor ligger tiltakene

Det ble forsøkt å lage kart over hvor de ulike vann forekomstene med tiltak er plassert i de ulike
kommunene innenfor vannområdet . Det viste seg at kartene i de kommunene med mange tiltak og
vannforekomster ble alt for uoversiktlige og omfattende.

Det er derimot mulig å søke opp en og en vannforekomst i Va nn - nett Portal ( http://vann -
nett.no/portal/map ) eller Vann - nett saksbehandler ( http://vann - nett.no/saksbehandler/ ) og få disse opp
i kartfunksjonen ( figur 6 og figur 7 ) . Det enkleste er å søke på vannforekomstID , men det er også
mulig å søke vannforekomstnavn . Begge deler finnes i tabellene i denne rapport en. Vann - nett er et
godt verktøy for å geografisk plassere ulike vannforekomster.

Figur 6 . Søkefelt i Vann - nett Portal. http://vann - nett.no/portal/map

Figur 7 . Søkefelt i Vann - nett Saksbehandler. http://v ann - nett.no/saksbehandler/
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Tiltak per vannforekomst

Det er mulig å hente ut diverse samletabeller fra Vann - nett over tiltak innenfor e t vannområde. E n av
disse kan sorteres på vannforekomst med tiltak. Det er imidlertid per dato en svikt i Vann - nett ved
ek sport av denne informasjonen, og det mangler mange tiltak. Derfor har det ikke vært mulig å lage
disse tabellene. Dette kan derimot gjøres manuelt fra andre tabeller som er hentet fra Vann - miljø, men
dette ligger ikke innenfor den økonomiske rammen det er gitt tilbud på.

Et godt alternativ er å søke fram tiltakene for den vannforekomsten man er interessert i gjennom
Vann - nett portal ( http://vann - nett.no/portal/SearchWaterbody.aspx ). Figur 8 viser hvor man legger inn
vannforekomstID eller vannforekomst navn. Disse finne i andre tabeller i denne rapporten. Figur 9
viser resultatet av et slik søk for en valgt vannforekomst.

Figur 8 . Søkefelt for vannforekomster i Vann - nett Portal. http://vann - nett.no/portal/SearchWaterbody.aspxp

Figur 9 . Oversikt over tiltak funnet ved søk i Vann - nett portal for va nnforekomst 012 - 682 - R.
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K unnskapsbehov

Pågående o vervåkning i vannområde Tyrifjorden

Det g jennomføres flere årlig prøvetaking sprogram i vannområde Tyrifjorden, og i dette kapittelet er det
gitt en oversikt over pågående overvåkning (
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tabell 4 2 ) . Det mangler noe informasjon om enkelte p rogram på grunn av manglende tilbakemeldinger
på fores pørsler om programmene . Informasjonen om prøvetaking er hentet inn fra Modum, Ringerike
og Hole kommune r , samt Fylkesmannen i B uskerud. Det er i tillegg gjort et internettsøk etter mulige
rapporter fra overvåkning .

Det mest omfattende programmet er årlig overvåkningen av forsuringslokalite te r.

I 2013 ble det laget et regionalt overvåkningsprogram for Buskerud inndelt etter vannområder
(Fylkesmannen i Buskerud, 2013) . For Tyrifjorden ble det foreslått prøvetaking i ca . 120
vannforekomster, omtrent alle med risiko for ikke å oppnå god tilstand innen 2021. Per dags dato blir
det b are gjennomført prøvetaking i et mindre antall av disse .

I figur 10 viser den økologiske statusen for alt overflatevann (elve - og innsjøforekomster) i VO
Tyrifjorden fordelt på status og antatt status. Hovedandelen av vannforekomstene med god og
mo derat økologisk status har en antatt status , og dette er uheldig da antatt status betyr at d et ikke har
vært tilstrekkelig klassifiserbare data til å bestemme tilstanden. Tilstanden er dermed satt basert på e n
skjø nnsmessig faglig vurdering med lav eller middels pålitelighet . Med bakgrunn i dette bør en
eve ntuell utvidet overvåkning prioriteres i lokalite te r hvor det er antatt en økologisk tilstand /status og
hvor lokaliteten står i risiko for å ikke oppnå miljømålet. Fortrinnsvis bør vannforekomster med antatt
god og antatt moderat overvåkes. Begrunnelsen er at man da får en avklaring på tilstand i de
vannforekomst e r som kan være nærmest å nå miljømålet. De som er antatt dårlige el ler svært dårlige
er antagelig så langt f ra miljømålet at videre overvåk ning ikke vil gi særlig endring i status.

I prioriteringen av hva som bør overvåkes v idere bør man også ta en gjenn omgang av
vannforekomst e r der problemkartleging er satt opp som tiltak. Man g e av disse ha r også antatt tilstand
og det vil dermed være sammenfallende prioritering.

For v idere vurdering av nye og oppretthol delse av eksisteren de overvåkingsprogram i anbefale s
følgende:

1) Opprettholde årlig overvåkning i viktige vannforekomster (f.eks. Tyrifjorden, Steinsfjorden, større
tilløpselver, viktige bekker/sidebekker) samt vannforekomst e r med lange overvåkingsserier .
Formålet er å etablere og opprettholde lange sammenheng en de dataserier for i viktige resipienter.
Det te kan gi gode datagrunn l a g for å kjøre gode statistiske trendanalyser med mer.

2) Avklare situasjonen der det i dag er lite data for så mange vannforekomster som mulig .
Vannforekomster med antatt moderat og god økologisk tilstand bør prioriteres baser t på
lokalkunnskap , spesielle brukerinteresser og kjente utfordringer. Programmet bør kjøres for et år,
med 4 - 6 prøvetakinger i året. Anbefalt minimumsprogram:
a) En biologisk parameter (bunndyr, påv ekstalger eller planteplankton)
b) Noen tilleggsprøver på andre klassifiserbare parametere som N - TOT og P - TOT.
c) CA og FARGE dersom vanntypen er usikker
d) E.coli dersom det kan være avløp fra kommunalt eller spredt RA eller husdyr.

3) Prioritere vannf orekomst e r der det både foreslås problemkartlegging som tiltak o g der tilstanden
er antatt – altså basert på manglende eller s vakt datagrun n lag med liten p å liteli ghet.
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Tabell 42 . Pågående vannprøvetaking i VO Tyrifjorden per. mai 201 7. Noe informasjon er ufullstendig
grunnet manglende tilbakemeldinger på fore spørsel.

Navn Program -
an svarlig

Parametre Vannforekomster/Innsjønavn Vann -
L okalitetsID
/Vannforeko
mstID

Frekvens Oppstarts -
dato

Overvåking av
forsuringslokaliteter

Fylkesmann
en i
Buskerud

pH, Konduktivitet,
Farge, Kalsium,
Magnesium, Natrium,
Kalium, Klorid, Sulfat,
Nitrat+Nitri tt, ANC,
Alkalitet

Hvalsdammen
Damheggesjø
Gamledammen
Hvals - Broktjern
Sandvika
Sandtjern
Butjørn
Blankvatn
Damtjern
Damtjern (Skarrud)
Fisketjern
Holmetjern
Killingtjern
Langevatn
Midtre Ulevatnet
N. Flåtjern
Nordre Ulevatnet
S. Flåtjern
Skarrudvatnet
Ste intjern
Stjernetjern
Svarttjern
Svarttjern (Skarrud)
Svarttjern (Tossevika)
Sætertjern
Veslevatnet
Østre Ulevatnet
Malotjern
Langevatn
Heggesjø
Øvstevatn
Flåtåvatnet
Langevatnet
Steintjern

012 - 42950
012 - 42957
012 - 42953
011 - 42961
011 - 42956
012 - 42951
011 - 42 967
012 - 41616
012 - 44467
012 - 44259
012 - 44260
012 - 44404
012 - 44257
012 - 43004
012 - 44406
012 - 43008
012 - 42059
012 - 43009
012 - 44256
012 - 43072
012 - 43049
012 - 49050
012 - 44258
012 - 44403
012 - 42947
012 - 44255
012 - 44407
012 - 44468
012 - 43004
012 - 39876
012 - 1760
012 - 48865
012 - 48866
012 - 49045

Årlig
vårprøve

Midten av
80 - tallet

Basisovervåkning Fylkesmann
en i
Buskerud

Mangler tilbakemelding Skjærsjøen (012 - 5052 - L )

Skjærdalselva øvre ( 012 - 2552 - R)

FLERE LOKALI TETER
MANGLER

012 - 58044,
012 - 58348,
012 - 58349

Mangler
tilbakemel
din g

2010

Basisovervåkning, 3
bekker til
Steinsfjorden –
Seltebekk,
Myrabekken og
Vakerbekken

Hole
kommune

Tot - N, Tot - P, Turbiditet,
TOC m. fl.

Steinsfjorden bekkefelt nord vest
( 012 - 682 - R)

012 - 83871
012 - 83874
012 - 83873

Sommer/v
år

2013

Overvåkning av
Stei nsfjorden –
badevannskvalitet og
andre
vannkvalitetsparametr
e (Ballot, 2017)

NI VA Temperatur,
oksygeninnhold,
ledningsevne, siktedyp,
farge, Tot - P, Tot - N,
Nitrat, Ammonium,
Klorofyll - a,
Planteplankton,
algetoksiner,

Steinsfjor den (012 - 522 - 1) Flere
stasjoner.

Mai, juni,
juli,
august,
septembe
r, oktober.
Badevann
skvalitet:
juni, juli,
august

1997

Miljøgifter i S e
innsjøer – inkl.
Tyrifjorden (Fjeld,
2016 )

NI VA Miljøgifter i fisk Tyrifjorden (012 - 52 2 - L )
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Basisovervåkning av
S e innsjøer – inkl.
Tyrifjorden
(Solheim, 2016) .

Miljødirektor
atet/NI VA

Temperatur, oksygen,
klorofyll fluorescens,
turbiditet, pH og
ledningsevne, pH,
ledningsevne, alkalitet,
farge, total organisk
karbon, turbiditet,
ammonium, nitrat, total
nitrogen, total fosfor,
fosfat, kalsium,
magnesium, natrium,
kalium, klorid, sulfat,
reaktivt og ikke - L abilt
aluminium

Tyrifjorden (012 - 522 - L ) Flere
stasjoner

2015?

Resipientovervåkning
for Elvika RA,
oppstrøm s og
nedstrøms

GVD -
prosjektet.
Torger Ask,
Modum
kommune

Tot - P, Tot - N, Total
organisk karbon,
suspendert stoff,
Termotolerante
bakterier,

Drammenselva Gravfoss til
Embretsfoss (012 - 2342 - R),
Drammenselva Embretsfoss til
Døvikfoss (012 - 2340 - R)
Vikerfossen ( 012 - 2508 - R)
Drammenselva fra Bergsjø til
Gravfoss (012 - 2400 - R)
Snarumselva (012 - 646 - R)

012 - 65202

012 - 65203

012 - 29027
012 - 65205

012 - 29286

6 ganger i
året

2014

Overvåkning av
utvalgt bekker i
Modum kommune :
Raaenbekken,
Dælebekken,
Heggsjøbekken,
Søy abekken

Modum
kommune,
Torger Ask

Fosfat, Tot - P,
Termotolerante
koliforme bakterier

4 ganger i
året

2008

Overvåking av
vannkvalitet i
forbindelse med
reservevannforsyning

Modum
kommune v.
Tor Ivar
Paulsen

Clostridium perfringens,
Intestinale
enterokokk er, Kimtall,
pH, Konduktivitet,
Turbiditet, Alkalitet,
Lukt/smak, Fargetall,
UV - transmisjon 5 cm,
Tot - N, Ammonium,
Nitrat+Nitritt, Total
organisk karbon, Bly,
Jern, Kalsium,
Magnesium, Mangan,
E - coli, Koliforme,
Oksygen

Tyrifjorden (012 - 522 - L)
Tilløpsbekk. Sandbekken

Overvåking av
badevannskvalitet på
badeplassene i
Tyrifjorden/Bergsjø

Mod um
kommune v.
Tone
Hiorth/Tor
Iv ar
Paulsen

Termotolerante
koliforme bakterier

Badeplasser i Tyrifjorden (012 -
522 - L ), Bergsjø (012 - 4966 - L ) :
Vikland , Steintangen ,
Ski nnerudtangen , Søya
badeplass ved Døvikfoss ,
Blaafarveværket

3 ganger
sommerti
d

2009

Monserud resipient Ringerike
kommune

Termotolerante
koliforme bakterier, pH,
turbiditet, Tot - P, Tot - N ,
TOC, Bly, kobber,
Nikkel, Sink, Aluminium,
Jern

Ådalselva fra Sper illen til
Hensfossen ( 012 - 2456 - R)
Randselva ( 012 - 1082 - R)
Begna fra Garthus ned til
Sperillen (VO Valdres) ( 012 - 1810 -
R)
Sogna øvre ( 012 - 2719 - R)
Sogna midtre ( 012 - 2463 - R)
S tor elva ( 012 - 174 - R)

012 - 50899

012 - 28953
012 - 50898

012 - 64329
012 - 50900
012 - 65219
01 2 - 29040

Ukentlig
sommerh
alvåret

Mange år,
utvidet fra 4
til 6
stasjoner i
2014

Overvåking av fem
bekker i Ringerike
kommune

Ringerike
kommune

TOC, Tot - P , Tot - P -
filtrert, t urbiditet ,
t ermotolerante koliforme
bakterier , k alsium

Breistadbekken Steinsfjorden
Valbekken Steinsfjorden
Framdalsbekken Steinsfjorden
Gunnerengabekken Steinsfjorden
Østbybekken Steinsfjorden

012 - 80556
012 - 80554
012 - 80555
012 - 80553
012 - 80558

3 ganger i
året

Start okt.
2015
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Figur 10 . Økologisk tilstand i alle overflatevann (elve - og innsjøforekomster) i VO Tyrifjorden. Hentet fra Vann -
nett, mai 2017.

Problemkartlegging

Hva er problemkartlegging

Problemkartlegging omtales i veileder 02:2009 «Overvåkning av miljøtilstand i vann»
(Direktoratsgruppa for gjennomføring av vannforkriften, 2010) som en friere form av
tiltaksovervåkning. Tiltaksovervåkningen kjennetegnes med relativt mange (fleksible) stasjoner og
tilstrekkelig prøvetakingsfrekvens til å fastsette miljøtilstand der bare de me st følsomme parameterne
skal inngå. Problemkartlegging er en type kartlegging der man mer målrettet gjør undersøkelser –
gjerne av antatte problemstoffer eller kildemarkører - for å finne ut av hva som er kilden til
miljøproblemene i en vannforekomst. Unde rsøkelsene kan gjøres på et tettere nett av stasjoner og
med større hyppighet enn anbefalt i overvåkningsveilederen (veileder 02 - 2009).

Problemkartlegging foreslått i Vann - nett

Vannområde Tyrifjorden har selv foreslått en rekke problemkartlegginger som ti ltak. Disse er vist i
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tabell 4 3.

Detaljene om hvert tiltak er ikke godt nok beskrevet i datagrunnlaget. Det må likevel antas at noen av
problemkartleggingene går mer på kartlegging av antatte tilførselskilde direkte i f orm av f.eks.
innhenting av data om type og mengde stoff som slippes ut til en vannforekomst. Det kan også være
rene kartlegginger i felt av for eksempel antall og type spredte avløpsanlegg. En annen type
kartlegging kan være en nærmere gjennomgang av litt eratur om en problemtype. Noe av
problemkartleggingen er antagelig foreslått å skje i form av målrettet vannprøvetaking eller en
kombinasjon av vannprøvetaking og annen type kartlegging.
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Tabell 43 . Tiltakstype problemkartlegging i vannområde Tyrifjorden del inn etter påvirkningstype. Hentet fra Vann -
nett i mars 2017. Tiltak som er satt sentralt (ikke av vannområde Tyrifjorden ) på grunn av datainkonsistens er ikke
vist.

T
ilt
ak
sn
av
n

T
ilt
ak
si
d

T
ilt
ak
s-

g
ru
p
p
en
av
n

T
ilt
ak
s-

ty
p
en
av
n

V
an
n
-

fo
re
ko
m
st

ID V
an
n
-

fo
re
ko
m
st

G
je
n
n
o
m
-

fø
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ar
h
et

K
o
st
/e
ff
ek
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Påvirkningstype: Avrenning fra fulldyrket mark

Tyrifjorden,
Kunnskapsinnhe
nting mtp.
avrenning fra
fulldyrket mark -
elv

5102 -
779 - M

Kunnskapsinnhen
ting

Problemkartleg
ging

012 - 2729 - R,012 -
2751 - R,0 12 - 671 -
R,012 - 674 - R

Sogna midtre bekkefelt
sør, Ådalselva fra
Sperillen til Hensfossen
bekkefelt nordøst,
Randselva bekkefelt øst,
S tor elva bekkefelt

S L

Påvirkningstype: Avrenning fra husdyrhold/husdyrgjødsel

Tyrifjorden -
Holsfjorden:
Husdyr

5102 -
274 - M

Kunnskapsinnhen
ting

Problemkartleg
ging

012 - 2627 - R Holsfjorden - Tyrifjorden
bekkefelt vest

S L

Påvirkningstype: Avrenning fra gruver/deponering

Tyrifjorden,
kunnskapsinnhe
nting mtp
gruveavrenning -
elv

5102 -
782 - M

Kunnskapsinnhen
ting

Problemkartleg
ging

012 - 2466 - R, 012 -
2485 - R, 012 -
2490 - R, 012 -
2604 - R, 012 -
2605 - R

Vælerelva fra Væleren til
Skjærdalselva,
Langdalstjernbekken,
Svartvannselva,
Skuterudbekken,
Skuterudbekken bekkefelt

S L

Tyrifjorden,
Væleren,
kunnskapsinnhe
nting mtp.
gruveavrenning

5102 -
796 - M

Kun nskapsinnhen
ting

Problemkartleg
ging

012 - 602 - L Væleren S L

Påvirkningstype: Renseanlegg 2000 PE

Tyrifjorden,
S tor elva,
kunnskapsinnhe
nting mtp.
avrenning fra
kommunale
renseanl.

5102 -
792 - M

Kunnskapsinnhen
ting

Problemkartleg
ging

012 - 174 - R S tor elva M L

På virkningstype: Avrenning og utslipp fra fiskeoppdrett

Tyrifjorden,
kunnskapsinnhe
nting mtp.
avrenning fra
settefiskanlegg -
elv

5102 -
808 - M

Kunnskapsinnhen
ting

Problemkartleg
ging

012 - 2466 - R, 012 -
2567 - R

Vælerelva fra Væleren til
Skjærdalselva, Kjølstadbe
kken

S L

Påvirkningstype: Avrenning og utslipp fra transport/infrastruktur

Tyrifjorden,
Eidselva,
kunnskapsinnhe
nting mtp.
avrenning fra vei

5102 -
812 - M

Kunnskapsinnhen
ting

Problemkartleg
ging

012 - 1950 - R Eidselva S L

Tyrifjorden,
Sogna midtre,
kunnskapsinnhe
nt ing mtp.
avrenning fra
tømmerlager

5102 -
815 - M

Kunnskapsinnhen
ting

Problemkartleg
ging

012 - 2463 - R Sogna midtre S L
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Tyrifjorden,
kunnskapsinnhe
nting mtp.
veipåvirkning

5102 -
747 - M

Kunnskapsinnhen
ting

Problemkartleg
ging

012 - 603 - L, 012 -
7358 - L, 012 -
7364 - L, 012 -
7382 - L

Torevatnet, Breidvatnet ,
Langevatnet, Langevatnet

S L

Påvirkningstype: Sur nedbør

Tyrifjorden,
kunnskapsinnhe
nting sur nedbør

5102 -
725 - M

Kunnskapsinnhen
ting

Problemkartleg
ging

012 - 2739 - R, 012 -
2749 - R

Sognevannet bekkefelt,
Sogna øvre bekkefelt

S L

Tyrifjorden
problemkartleggi
ng sur nedbør
innsjø

5102 -
1521 - M

Kunnskapsinnhen
ting

Problemkartleg
ging

012 - 4863 - L, 012 -
4894 - L, 012 -
7220 - L, 012 -
7241 - L, 012 -
7242 - L, 012 -
7243 - L, 012 -
7261 - L, 012 -
7273 - L, 012 -
7356 - L

Nordre Vælsvatnet,
Søndre Vælsvatnet,
Sandvatn et, Buvatnet,
Øvstevatnet , Langvatnet,
Frisvatnet,
Lauvskardtjernet,
Vettertjernet

S L

Det er innenfor rammen av dette oppdraget ikke identifisert noen vannforekomster der det trengs
ytterligere problemkartlegging.

Effekter av tiltak

Vannområde Tyrifjo rden opplever at det er behov for økt kunnskap om effekter av tiltak og har ønsket
at dette kapitelet skal peke på hvor det er behov for bedre kunnskap om effekter.

Effekten av de tiltakene som foreslås kan i en del tilfeller være vanskelig å estimere. De tte kan bl.a.
skyldes at det enten ikke er god nok kunnskap om de samlede effektene, at tiltakene har en forsinket
effekt i vannforekomsten eller at kunnskapen om tiltak og effekt på stor skala er f o r dårlig.

I det følgende gis det generelle vurderinger av kunnskapsstatus og utfordringer knyttet til effekten av
tiltak. Dette kan legges til grunn for å få en innsikt hva man vet og hvor det mangler kunnskap. Det
settes ikke opp noen konkret liste over manglende kunnskap om effekter.

Landbruk

Det er gjort gan ske mye forskning på effekter av tiltak i landbruket. NIBIO har laget en lang rekke
rapporter på dette og det er også laget en lang rekke faktaark og noen verktøy for å beregne
teoretiske effekter av tiltakene (se mer om tiltak i landbruket på www.nibio.no ). Det er imidlertid over
tid også vist at det er en rekke utfordringer knyttet til effekter i vannforekomster av tiltak som er utført i
jordbruket. Noen av disse er at gjennomføringsgraden av et tiltak over større områd er ofte kan være
liten , d ermed kan effekten i en hel vannforekomst bli lav. Videre kan forhold som klimatiske endringer
og endring av jordbrukspraksis over tid forstyrre tiltaks - og effektbildet. Dernest kommer eventuelle
forsinkede effekter av tiltak i la ndbruket (jord kan respondere sakte på endringer i jordbrukspraksis) og
forsinket respons i vannforekomsten. Dernest har det vist seg at tiltak som i utgangspunktet så ut til å
ha god effekt over tid og i praksis viser seg å ha mindre effekt enn antatt. Et eksempel på dette er
fangdammer. Her har det vist seg at utspyling av sedimenter og utlekking av fosfor ved lave
vannføringer over tid kan være betydelig dersom det ikke er tett og godt vedlikehold av fangdammen.

Hovedutfordringen knyttet til effekt av t iltak i landbruket vurderes likevel å være at det ikke er
tilstrekkelige økonomiske eller juridiske virkemidler til at det gjennomføres en betydelige andel nye
miljøtiltak over lang tid som man vet virker.

Avløp

Kunnskapen om avløpstiltak må sies å være r elativt god. Det er relativt lett å gjøre teoretiske
beregninger av tilførsler, transport og effekt av tiltak i form av reduserte tilførsler både i kommunale og
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spredte avløpssystemer. Selv om tallene blir teoretiske er det likevel et langt bedre grunnlag for å si
noe om effekt av tiltak enn for eksempel tiltak innenfor landbruket.

Biologiske tiltak

Biologiske tiltak kan for eksempel være utfisking av uønskede fiskearter, bedring av vannføring eller
bedring av habitat for utvalgte fiskearter. Det er ofte re lativt god kunnskap om effekter og usikkerheter
av slike tiltak.

Når det gjelder utfisking av uønskede fiskearter er utfordringen at man må holde en vedvarende stor
innsats over lang tid for å opprettholde ønsket effekt. Det er sjelden økonomi til å oppre ttholde slike
tiltak over tid og ønsket effekt blir derfor sjelden varig.

Effekten av økt vannføring eller forbedring av biotoper for fiskearter – særlig ørret – er ganske godt
kjent. Slike tiltak er derfor gjerne effektive dersom de kan gjennomføres. Når det gjelder økt
vannføring er dette gjerne knyttet til elver som er regulert ifm vannkraft. De må som regel endringer i
konsesjonen til for at man skal få økt vannføring.

Kalking

Elver og innsjøer som er forsuret vil ofte få en bedret tilstand dersom de kalkes. Kunnskap om
effekten av kalking er godt kjent gjennom mange års erfaring med tiltaket. Utfordringen kan i noen
tilfeller være at det ikke er tilstrekkelig midler til å kalke alle lokaliteter man skulle ønske.

Kartleggingstiltak/kunnskapsinnhenting

Det er sjelden det er noen direkte effekt av kartleggingstiltak eller kunnskapsinnhenting. Resultatet av
dette kan imidlertid være at man får et godt kunnskapsgrunnlag for å gjennomføre gode målrettede
tiltak. Den indirekte effekten av kartleggingstiltak eller kunnskapsinnhenting kan derfor bli meget god.
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Arbeid og aktivitet 2017- Holtenutvalgets innstilling  
 

Forslag til vedtak: 

1. Utvalgets forslag i 14 punkter tas til etterretning. 

2. Forslagene utredes og realitetsbehandles i forbindelse med Handlingsplan 2018 – 2022. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Det ble i kommunestyrets møte den 24. november 2016 ble vedtatt å sette ned et ad-hoc utvalg 

med følgende mandat: 

«Kommunestyret nedsetter et ad-hoc utvalg (arbeidstreningsutvalg) bestående av 5 politikere 

som innen 01.06.17 skal utrede hvordan Menova og de andre ideelle 

arbeidstreningsbedriftene kan brukes til kommunale oppgaver for å hjelpe 

sosialhjelpsmottakere til kvalifisering og arbeid.  

Utvalget skal også redegjøre for hvordan disse oppgavene er fulgt opp innen de kommunale 

etater i dag og hva som bør kunne overføres arbeidsmarkedsbedriftene.  

Rådmannen tilrettelegger sekretærfunksjonen». 

 

Følgende politikere ble oppnevnt: 

 Arnfinn Holten (KrF - leder av utvalget 

 Runar Johansen (H) 

 Iren Rannekleiv (Ap) 

 Axel Sjøberg (SV) 

 Nanna Kristoffersen (Sol) 

 

Beskrivelse av saken 

Utvalget har behandlet problemstillinger i samfunnet som er store og sammensatte. 

Årsaksforholdene er mange, og tilnærmingene kan være vanskelige dersom målsettingen er å få 



- 

gjort noe positivt for de som defineres som vanskeligstilte og blant annet er avhengige av 

supplerende økonomisk sosialhjelp fra kommunen. Fokus på denne gruppen kan oppleves som 

negativt stigmatiserende, og gjøre livet enda vanskeligere for enkelte. 

Det må allikevel være et mål at alle skal være i arbeid, utdanning eller annen aktivitet slik at 

man ikke har behov for supplerende økonomisk sosialhjelp. Utvalget er klare på at arbeidet 

rettet mot grupper av sosialhjelpsmottakere må prioriteres og intensiveres. Dette gjelder i 

første rekke ungdom, flyktninger/innvandrere og barnefamilier med vedvarende lav inntekt. 

Utvalget foreslår følgende tiltak i 14 punkter: 

1. Lavterskeltilbudet «Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere under 30 år» på 

Gamle Follum brannstasjon fortsetter. Det bør vurderes å finne et egnet lokale nærmere 

sentrum, se pkt. 3. Etter en første avklaring på «Brannstasjonen» gjøres det, dersom 

det er hensiktsmessig og bruker og NAV er enige, en avtale mellom bruker og NAV 

om videre avklaring og oppfølging i en arbeidsmarkedsbedrift. I første omgang legges 

det opp til at kommunen gir et samlet tilskudd til hver tiltaksleverandør mot at det 

beskrives hva kommunen ved NAV skal kunne forvente av ytelse pr år fra 

tiltaksleverandøren. Samarbeidsavtale og finansiering om dette bør avklares høsten 

2017. 

2. Noen av sosialhjelpsmottakerne trenger ekstra tiltak før de kan delta i det ordinære 

arbeidstreningsprogrammet, og så gå over i det ordinære arbeidslivet. De trenger 

motivasjon til å stå opp om morgenen, til å forstå «arbeidslivets spilleregler» osv. 

Denne gruppen sosialhjelpsmottakere kan blant annet trenes gjennom arbeidslag som 

gjør kommunale oppgaver. Det er viktig at denne treningen gjør at den enkelte 

opplever seg verdsatt og ivaretatt og opplever tiltaket som positivt. Utvalget foreslår at 

oppfølging av denne type kjøpes av en arbeidsmarkedsbedrift. 

3. De fleste av de unge som trenger hjelp fra NAV, har ikke gjennomført videregående 

skole. Arbeidet med forebygging i ung alder må intensiveres. Kommunen har mange 

ulike tjenester til ungdommen som de kan ha god nytte av. Flere av disse tjenestene må 

yte et samlet og helhetlig tilbud til ungdommen. Utvalget foreslår at Regnbuens 

nåværende lokaler i fremtiden brukes som et «Drop-in-senter» til ungdommen i 

Ringerike. Dette må bli et senter hvor ungdom kan komme uten timeavtale å få 

veiledning der og da. Da må Regnbuens nåværende virksomhet skaffes nye og bedre 

lokaler. 

4. Staten bør gjennom NAV etablere flere AFT-plasser ved arbeidsmarkedsbedriftene på 

Ringerike, slik at tilbudet blir minst tilsvarende som andre steder i landet. 

5. Mange fremmedspråklige har vansker med å bestå de nødvendige språkprøvene som de 

trenger for å få seg arbeid. Det bes utarbeidet forslag til styrket språkopplæring for 

disse. Det er svært viktig at språkprøvene arrangeres oftere enn nå, slik at det blir 

raskere å gå opp til ny prøve. Kommunen har språkcafè, og dette må fortsette. 

6. Det settes frem forslag om at i den siste delen av introduksjonsprogrammet (siste seks 

til tolv måneder), bør flyktningene gis hjelp gjennom de lokale bedriftene og 

arbeidsmarkedsbedriftene til å forberede seg og søke etter fast arbeid, enten på heltid 

eller som del av introduksjonsprogrammet. Dette bør finansieres gjennom 

integreringstilskuddet. 



- 

7. Tiltaket overfor lavinntektsfamilieprosjektet «Helhetlig oppfølging av 

lavinntektsfamilier» bør fortsette og også utvides etter at forsøksperioden er over. 

Kunnskap fra prosjektet bør brukes i lignende arbeid i kommunen. 

8. Det er stor mangel på arbeidskraft innen enkelte fagutdanninger i distriktet. Kommunen 

bør oppmuntre til at flere unge ser dette som en alternativ utdanning. Det settes av kr 

100.000,- til den årlige yrkesmessen hvert år. 

9. Det bør etableres et godt samarbeid med bedrifter som kan nyttiggjøre seg ufaglært 

arbeidskraft ved at de blant annet gir dem økt kompetanse gjennom det arbeid de settes 

til. Dette bør være mulig nå med den store utbygging som skal skje på Ringerike. Det 

bør samarbeides med næringslivet om det. 

10. Det er svært viktig at alle kommunale aktører i arbeidet med å hjelpe 

sosialhjelpsmottakere har god kontakt med blant annet Karrieresenteret, OPUS, 

videregående skole, Arbeidsinstituttet og andre, og bruker deres tjenester. 

11. Det er stort behov for at fylkeskommunen gjennom OPUS øker sin kapasitet, slik at 

videregående utdanning for flyktninger kan øke kapasiteten. 

12. Kommunen bør vurdere og etablerere et tiltaksfond som det kan hentes midler fra i 

tillegg til de årlige budsjetter, slik at tiltak settes inn når det er behov for det. 

13. Utvalget foreslår at tiltakene utredes for vedtak og finansiering i forbindelse med 

budsjettet 2018. 

14. Det legges opp til at det i tertialrapportene orienteres om hvordan tiltakene for 

sosialhjelpsmottakerne følges opp. I egen politisk sak våren 2018 skal det presenteres 

hvordan tiltakene for sosialhjelpsmottakerne gjennomføres og utvikles. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen legger med dette fram innstillingen fra nedsatt «ad-hoc utvalg» i forhold til 

problemstillingene som oppleves når det gjelder arbeid og utdanning, og de relasjoner dette her 

i forhold til de kommunale tjenestene. Rådmannen merker seg de konstruktive refleksjoner 

innstillingen målbærer og de positive forslag til tiltak som foreslås. Rådmannen ønsker allikevel 

å utrede nærmere hvorvidt det er ønskelig å kjøpe tjenester fra eksterne aktører og 

arbeidsmarkedsbedrifter som et alternativ til å selv gi disse tjenestene i egen regi. 

Rådmannen er, og har vært spesielt opptatt av det faktum at mange barn opplever å vokse opp 

i vanskelige forhold med store begrensninger på grunn av svak økonomi hos forsørgere. 

Likeens det faktum at mange unge er avhengig av økonomiske ytelser fra NAV, og at mange 

flyktninger fortsatt ikke er selvhjulpne i samfunnet etter at introduksjonsperiodene er over. 

Kommunen har etablert gode tiltak, men de løser ikke hele problemet. 

Dagens samfunn krever kompetanse på alle plan innen arbeidslivet. Dersom man kommer til 

Norge som analfabet, vil nok introduksjonsprogrammene lære flyktningene å kunne 

kommunisere og fungere i samfunnet, - men kvalifisering til dagens arbeidsmarked vil være en 

stor utfordring. 

Utvalget peker videre på problemstillinger der kommunen har et klart ansvar, og som i stor 

grad påvirker forholdene i negativ retning. Dette gjelder spesielt de problemstillinger flere har 



- 

med å fullføre videregående utdanning, takle de psykiske belastninger og utfordringer man i 

dag blir tilt ovenfor, rusproblematikk og avhengighet samt familieutfordringer. 

Problemstillingene debuterer tidlig, og tiltakene må rettes inn både forebyggende og som 

direkte hjelp både ovenfor grupper og enkeltindivid. Staten har et stort ansvar, men den 

kommunale utfordringen vil ofte være mangler i den kommunale tiltakskjede som gjøre det 

vanskelig å optimalisere og nyttiggjøre seg statlige tiltak. 

 

Vedlegg 

 

 Utvalgets innstilling 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen. kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADH OC-U TVALGE T - ARBEI D OG AKTI VI TET 2017

1 . Mandat og formål
I kommunestyrets møte den 24. november 2016 ble det vedtatt å sette ned et ad-hoc utvalg.
Utvalget fikk følgende mandat:

Kommunestyret nedsetter et adhoc utvalg (arbeidstreningsutvalg) bestöende ov 5 politikere som
innen 01.06.77 skol utrede hvordon Menova og de ondre ideelle arbeidstreningsbedriftene kan brukes
til kommunale oppgaver for å hjelpe sosialhjelpsmottakere til kvolifisering og arbeid. Utvalget skol
også redegjgre for hvordan disse oppgavene er fulgt opp innen de kommunole etater i dag og hvo
som bør kunne overfgres arbeidsmorkedsbedriftene. Rådmannen tilrettelegger sekretærfunksjonen.

Oppnevnte politikere:
o Arnfinn Holten (KrÐ - leder av utvalget
o Runar Johansen (H)
o Iren Rannekleiv (Ap)
. Axel Sjøberg (SV)
o Nanna Kristoffersen (Sol)

S ekretærer for utvalget:
Iren Parthaugen - avdelingsleder N AV
Bente Jansen - leder N AV

Formålet med utvalget er å fü gjort noe positivt for sosialhjelpsmottakerne slik at de ved å

komme i arbeid, utdanning eller annen aktivitet ikke lenger har behov for økonomisk
sosialhjelp.

Det ble gjennomført seks møter

2. Hva er N AV - Hvem er N AV?

...r@r,
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bruter ti| å ska f fe sc g o g bcho¡þ årbcif , og dcn bitrar tit sosiul inkbderin g.
Ytebesforvaltnhgeo gir okonombk trygghet lordcn enke[e og forhindrer
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brukerne,
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3. Målgrupper
Utvalget har fått en grundig presentasjon av hva slags utfordringer sosialhjelpsmottakerne i
kommunen har og hva som giøres for disse i dag.

Etter presentasjoner og diskusjoner ble det klart at arbeidet med følgende grupper av
sosialhjelpsmottakere må prioriteres o g intensiveres :

o Ungdom
o Flyktninger/innvandrere
o Familier med barn som lever i vedvarende lavinntekt

Ungdom:
o Det er 2020 uføre i Ringerike kommune pr I . mars 2017 . Av disse er 95 under 30 år.
o Det er 935 personer som mottar arbeidsavklaringspenger på Ringerike. 170 er under

30 år. Det utgjør 18 Yo av alle på Ringerike som mottar arbeidsavklaringspenger.
o Pr l. april 2017 var det 139 brukere under 30 år som mottok sosialhjelp. 107 av disse

hadde sosialhjelp som hovedinntekt.

Oppsummert er det rundt 430 unge under 30 år som hver måned mottar ytelser fra NAV.
Kjennetegn på disse er at de ikke har fullført videregående skole, har psykiske utfordringer,
utfordringer med rus og familieutfordringer.
Utbetaling sosialhjelp for hele 2016 til de under 30 år:

- Alle under 30 år: kr.l3,4 millioner
- I tallet inngår utbetalt kr. 9,3 millioner som viktigste kilde til livsopphold(de som har

økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt)

Flyktninger:
10,6 yo av kommunens befolkning er flyktninger og innvandrere. Lokalt, som nasjonalt, er det
en synkende andel flyktninger som er selvforsørget giennom arbeid. Tall fra NAV viser at
flyktninger og innvandrere utgjør en stor andel av langtidsmottakerne av økonomisk
sosialhjelp. I Ringerike utgjør flyktninger og innvandrere over 50 Yo av brukerne med høyest
utbetaling av sosialhjelp hver måned.
Arbeid er viktig for god integrering og glr stolthet, nettverk, uavhengighet og
mestringsfølelse. På grunn av sprfüutfordringer, ofte kombinert med manglende
grunnkompetanse, forblir mange langt unna det ordinære arbeidslivet etter at
introduksjonsordningen er giennomført.
Utbetalt i2016: Introduksjonsstønad kr. 16 millioner, Sosialhjelp kr.8,9 millioner inklusiv
flyktninger i 5 års perioden under 30 år.

Lavinntektsfamilier:
De sist tilgjengelige tallene fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Buf dir), viser at 12,3
o/o av bama, det vil si 662 barn vokser opp i husholdninger med vedvarende lavinntekt i
Ringerike. I sammenlignbare kommuner som Gjøvik og Ringsaker er tallene 11,3 Yo og9,6
%. Nasjonalt er tallet l0 %. 7,6 o/o av barna i Ringerike kommune lever i husholdninger som
har mottatt sosialhjelp iløpet av det siste året(6,1 o/o for Norge). NAV anslår at det er minst
100 familier i Ringerike med barn som har behov for økonomisk sosialhjelp fra NAV til
enhver tid. Over halvparten av disse familiene er flyktningfamilier.



Stabile inntekter gir forutsigbarhet og danner et fundament familiene kan bygge på. Felles for
barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt, er at foreldrene har svak eller ingen
tilknlning til arbeidslivet.

4. Presentasjon av kommunale tiltak
Det er mange kommunale tiltak for å få kommunens innbyggere ut i arbeid. Noen er
forebyggende, noen er støttende, mens andre tiltak, som NAV sine, er direkte rettet
mot arbeid. Utvalget ble presentert for fire av tiltakene.

a) Læringssenter
Interkommunalt samarbeid med Hole og Jevnaker, felles flyktningetjeneste med
Jevnaker. Har hatt en stor vekst i forbindelse med økt bosetting. Utfordringer er
blant annet norskprøver og gjennomføring av disse. Dette fordi prøvene tas til
besternte tidspunkt og ikke nødvendigvis når bruker er klar for det. En utfordring
ligger det også i overgang til videregående skole Opus. Det er ventelister og stor
pågang og dette kan hindre inntak på ønsket tidspunkt. I forhold til
språkpraksisplasser så er det inngått avtale med ulike enheter og avdelinger i
kommunen.

b) Lavterskeltiltak på Gamle Follum(Brannstasjonen)
Kommunen har ett lavterskeltiltak for äfølge opp noe av aktivitetsplikten for
mottakere av økonomisk sosialhjelp. Tiltaket er lokalisert på den gamle
brannstasjonen på Follum. NAV Ringerike har disponert en veileder til dette
arbeidet som hovedsakelig retter seg mot de brukerne som ikke er klare til å

nfitigg¡øre seg statlige tiltak. Tiltaket har begrensede muligheter ifht antall
brukere, det er derfor primært rettet mot brukere under 30 år.

c) Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier
Dette er et forskningsprosjekt overperioden20l6-2018. Ringerike er en av tre
kommuner som ble valgt ut til å delta i første runde av prosjektetþilotkommune).
Målet for prosjektet er å forhindre sosial arv, og forebygge at barn i familier med
lav inntekt forblir fattige på grunn av manglende utdanning, arbeidsmuligheter og
manglende sosial integrering. Den kortsiktige målsetningen er å utvikle ogprøve
ut en oppfølgingsmodell som kan gl bedre resultater av innsatsen for familiene i
målgruppen.

d) Magnar Ågotnes Kommunalsjef skole og kultur / Drop-out skole
Ungdomsskolene:

- Arbeid på systemnivå med fokus på praktisk og variert undervisning i alle fag,
med varierte arbeidsmåter, kombinert med god klasseledelse på grunn av gode

relasjoner mellom elever og mellom elever og voksne. Dette har vært målsettingen
med prosjektet Ungdomstrinn i utvikling.

- Supplert med innføring av nye valgfag, og med et alternativ til andre
frernmedsprfü, er en god vei å gå.

Tidligere var det og gode erfaringer for noen ungdommer å jobbe en dag siste året
på ungdomsskolen, for å fïi mer arbeidserfaring, og større motivasjon for skolefag
de andre dagene. Dette har stort sett utspilt sin rolle. Skoleprestasjoner er viktigere
enn noen gmg, det finnes ikke jobber som ungdornmer uten for eks fagbrev kan gå

ut i.



Ofte er det slik, at de som står i fare for å falle ut av skolen, ofte ikke er motivert
for praktisk arbeid heller, men i helt andre ting.
Det som ses på i Oppvekst nå, og som utfordrer oss, er bl.a. hva vi kan gjøre med
skolevegring. ,{ utebli fra skolen kan gr store konsekvenser på sikt. Tendensene
starter tidlig, og de fleste fullfører grunnskolen, men fraværet øker, og det er for
mange ungdommer hjemme i vår kommune som ikke går på videregående skole og
som ikke er i jobb. Ä¡sakene kan være mange og sarnmensatte, og her må det
jobbes på tvers av sektorer for å fange de opp så tidlig som mulig og følge opp
med gode tiltak. Disse havner etter hvert også i NAV-systemet, der en har mange
tiltak og erfaringer, men for Oppveksts del gielder det å ta signaler og forebygge
allerede i grunnskolealder.

Introprogrammet:
Når det gjelder introduksjonsprogrammet for flyktninger på Læringssenteret så er
de utfordret til å se på om de kan lage et mer praksisrettet \øp, som går parallelt
med det andre. De har som mål å ha dette klart fra høsten av.

5. Markedsbedriftene
Utvalget inviterte følgende arbeidsmarkedsbedrifter slik at de kunne presentere sine
tanker om hvordan de kan hjelpe til å fä flere sosialhjelpsmottakere ut i arbeid.

a) Menova
Presenterte betraktninger hva de kan gjøre for sosialhjelpsmottakere og de beskrev
faktorer som gjelder sosialhjelpsmottakere og hvordan de kan grupperes for at man
lettere kan ha målrettede tiltak til de forskjellige grupperingene. De kan
gi ennomføre behovsavklaring, kartlegging, kvalifi s ering, j obberfaring o g
utdanning.

b) Fontenehuset
Fontenehuset sier de kan avklare arbeidskapasitet, konsentrasjon og utholdenhet,
samt hjelpe til å opparbeide struktur, rutiner, ressurser, ferdigheter, selvfølelse, bo
evne, samfunnsorientering og evne til egen økonomi. Fontenehuset har også
fritidsaktiviteter.
Fontenehuset har et eget arbeidsprogram som kalles overgangsarbeid (OA) der
brukere fïir trening hos en arbeidsgiver. De har 5 slike plasser i dag.

c) Stjernegruppen
Stjeme Gruppen benytter LØFT-metodikk. De har delt tiltaksprosessen i tre faser:
oppstartsfase, kvalifiseringsfase o g formidlingsfase. Det utarbeides en

handlingsplan for den enkelte. Stjerne Gruppen har fokus på hjelp til personer med
rusproblemer.
Stjerne Gruppen har eksterne opplæringsplasser i tillegg til sine egne.

d) Adaptor ble invitert, men møtte ikke

Tiltakstrappen
Den statlige delen av NAV Ringerike (sammen med NAV Hole) mottar og bruker nær 50
millioner kroner i året på arbeidsmarkedstiltak. Beløpet hver kommune mottar er utarbeidet
etter en nøkkel og det er kun ekstraordinære omstendigheter som kan medføre ekstrabevilling.



Bruk av de statlig finansierte arbeidsmarkedstiltakene er regulert av blant annet i
Arbeidsmarkedsloven med forskrifter. Det går klart frem at statlige arbeidsmarkedstiltak skal
brukes til tiltak som gir økt kompetanse eller arbeid. Tiltak som for eksempel skal brukes til
basiskompetanse som norskopplæring, regneferdigheter eller for å øke motivasjonen til å

komme i gang med utdannelse eller arbeid er et kommunalt ansvar.
Alle tiltak har arbeid som måI, noen med oppfølging over kort tid og andre med lengre
tidsperspektiv.

I figuren under er dette forsøkt illustrert:
Grønt: statlig: Arbeide med brukere som er satt i stand til å benytte seg av tiltak;/virkemidler for å komme i
arbeid.
Blått: kommunalt: Sette bruker i stand til å kun¡e benytte seg av statlige virkemidler og bistand.

Kommunestyrets vedtak fra 2014 / øke still¡nger til Boligtjenesten for å sikre elementære behov
hos innbyggerne i Ringerike Kommune.

Kommunens utfordringer er hva som mangler av tiltak på kommunal side for å nyttiggiøre seg
av statlige arbeidsrettede tiltak(grønne soner).

6. Refleksjoner om utfordringene
Utvalget har reflektert hver for seg og samlet i gruppe.

Svært mange av utfordringene til innbyggerne som mottar stønader fra N AV og spesielt
økonomisk sosialhjelp, har oppstått før innbyggerne søker N AV om hjelp og veiledning.

Arbeid

Arbeid

Arbeidstrening

Lønnstilskudd
Jobbspesialister

Statl¡ge

arbeidsmarkedstiltak

Oppfølging,
Avklaring,
Arbeidsforberedende

tiltak, varig

tilrettelagt arbeid

Kvalifiserin gsprogram

Motivering og kvalifisering

Norslç lesing, skriving

Dagliglivets ferdigheter

Stå opp om morgenen,

ernæring hygiene

Booppfglging

Et sentralt punkt har derfor væît at den forebyggende innsatsen i kommunen må styrkes.



NAV Ringerike har i dag mange muligheter til å bistå bruker på veien mot arbeid og aktivitet.
For å kunne benytte seg av virkemidlene er det for mange helt nødvendig å styrke de primære
behovene som mat, tak over hodet, bo evne, trygghet og helse - såkalt lavterskeltilbud. Dette
er områder som kan styrkes i arbeidet innad i NAV, men det er også deler av et arbeid som
ivaretas i andre deler av kommunens tjenesteapparat.Tryggplattform som ivaretar
elementære behov, styrker muligheten for utvikling og resultat opp mot arbeid og aktivitet og
det å bli selvhjulpen. NAV opplever i dagat vi mangler gode nok tilbud relatert til nedre del
av tiltakstrappen.

Når det gjelder ungdom som har behov for hjelp av NAV, har de fleste av ungdommene
utfordringer med psykisk helse, drop out-problernatikk, familieproblemer. Utvalget ser at
tiltak kunne vært satt inn tidligere, gjerne allerede i barnehagen ogleller grunnskolen slik at
utfordringer i ung alder blir tatt tak i på et tidlig tidspunkt og ikke senere når utfordringene har
blitt enda større og massiv hjelp må settes inn.

Det er nødvendig at NAV har et godt samarbeid med aktører innenfor utdannings- og
helsesektoren, samt kommunale tjenester, spesielt innenfor Avdeling for rus og psykisk helse.
Utvalget har diskutert om et eget kontor for ungdom bør opprettes. Eksempelvis har
kommuner som Drammen, Kongsberg og Lier opprettet slike kontorer sentralt i byen.
Ungdomstorget i Drammen er for unge mellom 13 og 25 âr. Det er et tilbud hvor ungdom kan
komme, uten timeavtale. Målet er å klare å hjelpe tidlig, for å unngå at problerner vokser seg

så store at det blir behov for omfattende tjenester. Det er et tverrfaglig tilbud hvor, NAV,
barnevern, avdeling for rus og psykisk helse, ungdomshelsetjenesten og
Oppfølgingstj enesten(fylkeskommuneÐ er rçresentert.

Nasjonalt blir stadig flere familier avhengig av økonomisk sosialhjelp over tid. Det betyr at
flere barn vokser opp i stadig trangere kår. Vi ser også denne utviklingen i Ringerike.
Forskning viser at barn fra disse familiene er overrepresentert når det gjelder dropout-
problematikk, helseutfordringer og utenforskap. Dette vil igjen generere økte
sosialhjelpsutgifter over tid. For å hjelpe de voksne i familien ut i arbeid og barna i aktivitet,
må kommunen arbeide helhetlig og systematisk med familiene.

Vi für stadig en større innvandrerbefolkning i Ringerike. Flere av flyktningene har
utfordringer med å lære seg norsk og ofte har de ikke den kompetansen som etterspørres av
arbeidsgiveme i distriktet. I2018 vil 100 flyktninger gå ut av introduksjonsordningen i
Ringerike. Hver flyktning som ikke kommer i arbeid, vil utgiøre en kostnad for kommunen på
rundt kr 200.000,- i året til økonomisk sosialhjelp. Det er viktig at det tas tak i denne
problematikken og at flyktningene ikke bare blir integrert gjennom arbeid, men også i
samfunnet generelt.

Arbeidsmarkedet på Ringerike og i distriktene rundt har endret seg de siste årene og
endringen fortsetter. Det blir stadig viktigere med kompetanse, både innen fagutdanning og
innen høyskole- og universitetsstudier. Utvalget ser at det er en gruppe av befolkningen i
Ringerike som ikke har og som også vanskelig vil tilegne seg kompetansen som etterspøffes.
Det må arbeides med å etablere bedrifter i regionen som vil ha god nytte av arbeidskraft uten
helt spesiell kompetanse - hvor ønsket kompetanse kan læres og utvikles gjennom arbeid i
bedriften. De neste årene vil det bli stor etterspørsel etter enkelte fagutdanninger i distriktet.
Det er viktig at de som ønsker å arbeide og bo på Ringerike giøres oppmerksom på dette og at
det oppmuntres til denne type utdanning.



Det er en stor utfordring at det ikke i særlig grad finnes arbeidsplasser til svært mange av de
arbeidsledige fordi de ikke har tilstrekkelig kompetanse. Og mange av de arbeidsplasser som
blir ledige rekrutteres ved arbeidsinnvandring giennom S chengen-området.

7. Forslag til tiltak
1. Lavterskeltilbudet aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere under 30 år på Gamle

Follum brannstasjon fortsetter. Det bør vurderes å finne et egnet lokale næÍnere
sentrum, se pkt 3. Etter en første avklaring på <<Brannstasjonen> gjøres det, dersom det
er hensiktsmessig og bruker og NAV er enige, en avtale mellom bruker og NAV om
videre avklaring og oppfølging i en arbeidsmarkedsbedrift. I første omgang legges det
opp til at kommunen gir et samlet tilskudd til hver tiltaksleverandør mot at det
beskrives hva kommunen ved NAV skal kunne forvente av ytelse pr år fra
tiltaksleverandøren. Samarbeidsavtale og finansiering om dette bør avklares høsten
2017.

2. Noen av sosialhjelpsmottakerne trenger ekstra tiltakfør de kan delta i det ordinære
arbeidstreningsprogrammet og så gå over i det ordinære arbeidslivet. De trenger
motivasjon til å stå opp om morgenen, til å forstå arbeidslivets <spilleregler>> osv.
Denne gruppen sosialdelpsmottakere kan blant annet trenes giennom arbeidslag som
gjør kommunale oppgaver. Det er viktig at denne treningen gør at den enkelte
opplever seg verdsatt og ivaretatt og opplever tiltaket som positivt. Utvalget foreslår at
oppfølging av denne type kjøpes av en arbeidsmarkedsbedrift.

3. De fleste av de unge som trenger hjelp fra NAV, har ikke gjennomført videregående
skole. Arbeidet med forebygging i ung alder må intensiveres. Kommunen har mange
ulike tjenester til ungdommen som de kan ha god nytte av. Flere av disse tjenestene må
yte et samlet og helhetlig tilbud til ungdommen. Utvalget foreslår at Regnbuens
nåværende lokaler i fremtiden brukes som et <Drop-in>-senter til ungdommen i
Ringerike. Dette må bli et senter hvor ungdom kan komme uten timeavtale å få
veiledning der og da. Da må Regnbuens nåværende virksomhet skaffes nye og bedre
lokaler.

4. Staten bør gjennom NAV etablere flere AFT-plasser ved arbeidsmarkedsbedriftene på
Ringerike, slik at tilbudet blir minst tilsvarende som andre steder i landet.

5. Mange fremmedsprfülige har vansker med å bestå de nødvendige språkprøvene som de

trenger for å få seg arbeid. Det bes utarbeidet forslag til styrket språkopplæring for
disse. Det er svært viktig at sprfüprøvene affangeres oftere enn nå, slik at det blir
raskere å gå opp til ny prøve. Kommunen har språkcafè og dette må fortsette.

6. Det settes frem forslag om at i den siste delen av introduksjonsprogrammet(siste seks

til tolv måneder), bør flyktningene gis hjelp gjennom de lokale bedriftene og
arbeidsmarkedsbedriftene til å forberede seg og søke etter fast arbeid, enten på heltid,
eller som del av introduksjonsprogrammet.
Dette bør finansieres gjennom integreringstilskuddet.

7 . Tiltaket overfor lavinntektsfamilierþrosjektet Helhetlig oppfølging av
lavinntektsfamilier) bør fortsette og også utvides etter at forsøksperioden er over.
Kunnskap fra prosjektetbør brukes i lignende arbeid i kommunen.



8. Det er stor mangel på arbeidskraft innen enkelte fagutdanninger i distriktet. Kommunen
bør oppmuntre til at flere unge ser dette som en alternativ utdanning. Det settes av kr
100.000,- til den årlige yrkesmessen hvert år.

9. Det bør etableres et godt samarbeid med bedrifter som kan nyttiggjøre seg ufaglært
arbeidskraft ved at de blant annet gir dem økt kompetanse gjennom det arbeid de settes
til. Dette bør være mulig nå med den store utbygging som skal skje på Ringerike.. Det
bør samarbeides med næringslivet om det.

10. Det er svært viktig at alle kommunale aktører i arbeidet med å hjelpe
sosialhjelpsmottakere har god kontakt med blant annet Karrieresenteret, OPUS,
videregående skole, Arbeidsinstituttet og andre, og bruker deres tjenester.

11. Det er stort behov for at fflkeskommunen gjennom OPUS øker sin kapasitet slik at
videregående utdanning for flyktninger kan øke kapasiteten.

12. Kommunen bør vurdere å etablerere et tiltaksfond som det kan hentes midler fra i
tillegg til de årlige budsjetter, slik at tiltak settes inn når det er behov for det.

13. Utvalget foreslår at tiltakene utredes for vedtak og finansiering i forbindelse med
budsjettet 2018.

14. Det legges opp til at det i tertialrapportene orienteres om hvordan tiltakene for
sosialhjelpsmottakerne følges opp. I egen politisk sak våren 2018 skal det presenteres
hvordan tiltakene for sosialhjelpsmottakerne gi ennomføres og utvikles.



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4023-3  Arkiv: 611 &55  

 

Sak: 144/17 

 

Saksprotokoll - Salg av areal til Ringerike Boligstiftelse - småhus i Slettåkerveien  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Ringerike kommune selger 1 683 m², området BFS3, til Ringerike Boligstiftelse for på kr 

639 540,-.  

 

Ringerike boligstiftelse skal benytte området til småhusbebyggelse. Det resterende området 

beholdes i kommunal regi som fremtidige tomtereserver. Ringerike boligstiftelse må 

opparbeide lekeplass, gang- og sykkelvei, samt utgifter til fradeling av arealet. Drift og 

vedlikeholdsansvaret for lekeplassen blir lagt på Ringerike boligstiftelse da dette ikke er en 

offentlig lekeplass. 

 
 

Behandling i Formannskapet 21.11.2017: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4023-1   Arkiv:   

 

 

Salg av areal til Ringerike Boligstiftelse - småhus i Slettåkerveien  
 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune selger 1 683 m², området BFS3, til Ringerike Boligstiftelse for på kr 

639 540,-.  

 

Ringerike boligstiftelse skal benytte området til småhusbebyggelse. Det resterende området 

beholdes i kommunal regi som fremtidige tomtereserver. Ringerike boligstiftelse må 

opparbeide lekeplass, gang- og sykkelvei, samt utgifter til fradeling av arealet. Drift og 

vedlikeholdsansvaret for lekeplassen blir lagt på Ringerike boligstiftelse da dette ikke er en 

offentlig lekeplass. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Helse og omsorg bestilte etablering av småhus i Slettåkerveien av Ringerike Boligstiftelse. På 

bakgrunn av dette gjennomførte Ringerike Boligstiftelse regulering Lundveien 0605_413 og 

kommunens eiendom utgjør 8722,9 m² av reguleringsplan som er ubebygd. Ringerike 

Boligstiftelsen skal bebygge reguleringsformålet BFS3 (frittliggende småhusbebyggelse) med 

to småhus. BFS3 er på 1683 m², mens reguleringsformålet BKB2 (Bolig/tjensteyting) ikke 

skal bebygges og BLK (lekeplass) må opparbeides før ferdigstillelse.  Det er gjennomført to 

takster for det kommunale området og gjennomsnittet på takstene ligger på kr 380,- pr. m², 

dvs. en salgspris på kr 3 315 000,- ved salg av hele den kommunele eiendommen til Ringerike 

boligstiftelse. 

 

Innledning / bakgrunn 

I h.h.t. detaljregulering for Lundveien, reg.plan 413, har Ringerike boligstiftelse søkt 

byggetillatelse for oppføring av tre småhus på planens BFS3.  Området som er regulert til 

dette formålet ligger på kommunal grunn, gnr. 86, bnr. 47, 69, 555 og 718.   

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike boligstiftelse har etter bestilling fra Helse og omsorg gjennomført regulering for å 

kunne etablere småhus i Slettåkerveien. For å kunne bygge småhusene på eiendommen må 

Ringerike boligstiftelse kjøpe eiendommen av Ringerike kommune. I 



- 

reguleringsbestemmelsene til reg.plan 413 er det pålagt utbygger en rekke krav for å kunne 

gjennomføre utbygging. Det må opprettelse utbyggingsavtale med kommunen og før boligene 

får ferdigattest skal utenomshus mm være opparbeidet. 

 

Området som er regulert er sentrumsnært og vil kunne være en viktig tomtereserve for 

kommunen i framtiden. Det vil derfor være hensiktsmessig at utbygger kun får kjøpe området 

som skal bebygges og at de tar driftsansvaret for lekeplass, da dette må ses i sammenheng 

med etablering av småhusene.  

 

Reulgeringsplan består av 13 forskjellige tomter hvor kommunen eier 8 av disse. Salg av 

eiendommen vil medføre endring av grenser som blir berørt av salget. Denne kostnaden 

dekkes av utbygger.   

 

Økonomiske forhold 
Det er utarbeidet to takster på eiendommen og gir en gjennomsnittelig tomteverdi på kr 380,- 

pr m² som gir en salgspris for hele området på kr 3 315 000,-. Salg av BFS3, 1 683 m², vil gi 

en salgspis på kr 639 540,-. 

 

Alternative løsninger 

Alterntiv 1. Selger kun området BFS3 og BKB2. Lekeplass (BLK) beholdes i kommunal regi 

som fremtidig tomtereserver. Ringerike boligstifelse må opparbeide lekeplass, gang- og 

sykkelvei. Dette vil kunne gi en salgspris ca. kr 846 716,-. Driftansvaret for lekeplassen blir 

lagt på Ringerike boligstiftelse da dette ikke er en offentlig lekeplass. 

 

Alternativ 2. Selger 8 722,9 m² i reguleringsplan Lundveien 413 til Ringerike boligstiftelse 

iht. gjennomsnittelig takst. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Kommunen har relativt få sentrale tomter igjen i sentrum av Hønefoss og det er et veldig stort 

område som nå blir vurdert solgt til Ringerike boligstiftelse. På lengere sikt kan det være 

stategisk vikig å ha en del tomtereserver for å kunne tilrettelegge for fremtidig behov. Det bør 

derfor vektlegges nøye om hele området selges da dette er et meget stort område som 

kommunen seinere kan benytte til andre formål. Det kan derfor være prinsippielt viktig å 

vudre om kun området som skal bebygges skal selges eller om kommunen skal selge hele 

området som kommunen eier som er blitt regulert av Ringerike boligstifelse skal selges eller 

ikke.  

 

Rådmannens vurdering 

Selger 1 683 m², området BFS3, som Ringerike boligstiftelse skal benytte til 

småhusbebyggelse. Dette vil kunne gi en salgspris på kr 639 540,-. Det resterende området 

beholdes i kommunal regi som fremtidige tomtereserver. Ringerike boligstiftelse må 

opparbeide lekeplass, gang- og sykkelvei, samt utgifter til fradeling av arealet. Driftansvaret 

for lekeplassen blir lagt på Ringerike boligstiftelse da dette ikke er en offentlig lekeplass. 

 

Vedlegg: 

Reguleringsplan 

Bestemmelser til reguleringsplan 

 

 

 



- 

 

 Ringerike kommune, 03.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

kommunalsjef: Gunn Edvardsen 

enhetsleder: Cornelis Cliteur 

saksbehandler: Per Christian Frøislie 

 

 













 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4178-6  Arkiv: F17  

 

Sak: 146/17 

 

Saksprotokoll - Evaluering av "Boligsosial handlingsplan"  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Evalueringen tas til orientering 

2. Boligsosial handlingsplan erstattes med revidert Handlingsplan for Husbankens by og 

tettstedsprogram for 2018-2020 i tråd med Husbankens nye satsing. 

3. Status for Boligtjenesten inkludert nye måltall for videre strategi og satsing legges frem 

til politisk behandling våren 2018.  

 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 21.11.2017: 

 

Representanten Kirsten Orebråten (AP) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet i 

behandling av sak 146/17 på grunn av sitt arbeidsforhold. Orebråten (AP) ble enstemmig kjent 

habil i behandlingen av saken i hht. forvaltningslovens §6.2. 

 

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.: 17/4178-5  Arkiv: F17  

 

Sak: 31/17 

 

Saksprotokoll - Evaluering av "Boligsosial handlingsplan"  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
1. Evalueringen tas til orientering 

2. Boligsosial handlingsplan erstattes med revidert Handlingsplan for Husbankens by og 

tettstedsprogram for 2018-2020 i tråd med Husbankens nye satsing. 

3. Status for Boligtjenesten inkludert nye måltall for videre strategi og satsing legges frem 

til politisk behandling våren 2018.  

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 07.11.2017: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

Formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4178-4  Arkiv: F17  

 

Sak: 8/17 

 

Saksprotokoll - Evaluering av "Boligsosial handlingsplan"  

 

Vedtak i Råd for funksjonshemmede: 

 
1. Evalueringen tas til orientering 

2. Boligsosial handlingsplan erstattes med revidert Handlingsplan for Husbankens by og 

tettstedsprogram for 2018-2020 i tråd med Husbankens nye satsing. 

3. Status for Boligtjenesten inkludert nye måltall for videre strategi og satsing legges 

frem til politisk behandling våren 2018.  

 
 

Behandling i Råd for funksjonshemmede 31.10.2017: 

 

Et samlet råd ser fram til status/konkretisering på pkt 3, og fremmet rådmannens 

forslag til vedtak. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4178-2  Arkiv: F17  

 

Sak: 13/17 

 

Saksprotokoll - Evaluering av "Boligsosial handlingsplan"  

 

Vedtak i Integreringsrådet: 

 
1. Evalueringen tas til orientering 

2. Boligsosial handlingsplan erstattes med revidert Handlingsplan for Husbankens by og 

tettstedsprogram for 2018-2020 i tråd med Husbankens nye satsing. 

3. Status for Boligtjenesten inkludert nye måltall for videre strategi og satsing legges frem 

til politisk behandling våren 2018.  
 

Behandling i Integreringsrådet 30.10.2017: 

 

Leder Stein-Roar Eriksen foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4178-3  Arkiv: F17  

 

Sak: 21/17 

 

Saksprotokoll - Evaluering av "Boligsosial handlingsplan"  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
1. Evalueringen tas til orientering 

2. Boligsosial handlingsplan erstattes med revidert Handlingsplan for Husbankens by og 

tettstedsprogram for 2018-2020 i tråd med Husbankens nye satsing. 

3. Status for Boligtjenesten inkludert nye måltall for videre strategi og satsing legges frem 

til politisk behandling våren 2018.  

 
 

Behandling i Eldrerådet 30.10.2017: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt av Eldrerådet. 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Eldrerådet 

Integreringsrådet 

Råd for funksjonshemmede 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4178-1   Arkiv:   

 

 

Evaluering av "Boligsosial hendlingsplan"  
 

Forslag til vedtak: 

1. Evalueringen tas til orientering 

2. Boligsosial handlingsplan erstattes med revidert Handlingsplan for Husbankens by og 

tettstedsprogram for 2018-2020 i tråd med Husbankens nye satsing. 

3. Status for Boligtjenesten inkludert nye måltall for videre strategi og satsing legges frem 

til politisk behandling våren 2018.  

 

  

Innledning / bakgrunn 

I det følgende vil boligsosial handlingsplan 2015-2022 evalueres. I denne planperioden har 

Husbanken endret sin strategi på området. Strategiendringen førte til at Husbanken ventet på 

nytt program før de intensiverte innsats i det nye programmet. Ringerike kommune kom inn i 

siste fase av avsluttet program, og ble derfor automatisk overført til det nye 

satsingsprogrammet. Denne mellomfasen muliggjorde etableringen av kommunens nye 

Boligtjeneste. Samlokaliseringen og nye lokaler var på plass høsten 2017. Evaluering av den 

nye Boligtjenesten vil derfor ikke være en del av denne saken. 

 

Beskrivelse av saken 

Oktober 2014 vedtok kommunestyret Ringerike kommunes boligsosiale handlingsplan 2015-

2022. Handlingsplan hadde fem hovedstrategier:  

1. Øke gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger 

2. Husleie (kostnadsdekkende). 

3. Fra leie til eie. 

4. Oppfølging i bolig – med spesiell vekt på boevne. 

5. Samarbeid med frivillige.   

 



Ringerike kommune inngikk avtale om å delta i Husbankens program BASIS (Boligsosialt 

Arbeid – Satsing I Sør). Programmet hadde til hensikt å: 

 øke forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 

 øke boligsosial aktivitet i kommunene 

 øke boligsosial kompetanse i kommunene. 

Innsatsen skulle rettes mot innbyggere som faller utenfor det ordinære boligmarkedet og som 

er avhengig av bistand for å kunne ha en tilfredsstillende bosituasjon. En prioritert målgruppe 

var ungdom. 

I forbindelse med samarbeidet med Husbanken ble det i 2015 gjennomført en foranalyse hvor 

det kom frem at kommunen på dette tidspunktet hadde en fragmentert, lite koordinert og til 

dels manglende ledelse av det boligsosiale arbeidet. Foranalysen kom med en rekke 

anbefalinger som bl.a. økt strategisk og effektiv bruk av Husbankens virkemidler, en mer 

effektiv forvaltning av den kommunalt disponerte boligmassen, en mer målrettet og planmessig 

oppfølging av leietakere med behov for oppfølging i bolig, et tettere samarbeid med frivillig 

sektor og opprettelse av en stilling med ansvar og myndighet for kommunens boligsosiale 

arbeid. 

Implementeringsarbeidet for den boligsosiale handlingsplanen og Husbankens program ble 

prosjektorganisert med midler til prosjektleder fra Husbanken og med føringer som beskrevet 

ovenfor. Prosjektgruppen var sektorovergripende sammensatt og underlagt kommunalsjef for 

Helse og omsorg. Prosjektet hadde fire hovedområder hvorav tre av områdene ble til tre 

delprosjekter.   

Delprosjekt «Fra leie til eie» ble ledet av avdelingsleder ved NAV, delprosjekt «Mestre å bo 

trygt og godt» ble ledet av avdelingsleder for psykisk helse og rus og delprosjektet 

«Subsidiering av leietaker og ikke bolig» ble ledet av avdelingsleder for Eiendomsforvaltning. 

Hovedprosjektet «Organisering og ledelse av det boligsosiale arbeidet» ble ledet av 

prosjektleder i kommunalsjefens stab. Hovedprosjektet la til rette for det tverrsektorielle 

samarbeidet og drøftingene mellom alle delprosjektene. 

Fra leie til eie 

Delprosjektet ble lagt til NAV og pågikk fra oktober 2015 til mars 2016. Det ble rettet 

henvendelse til 23 leietakere i den kommunalt disponerte boligmassen med råd og veiledning 

om kjøp av bolig.  Det var satt av 0,5 stilling til arbeidet i perioden. I dag har 6 av de 7 som ble 

innvilget startlån kjøpt sin egen bolig. Én person valgte å kjøpe den boligen som vedkommende 

på det tidspunktet leide.  

Erfaringene fra delprosjektet viste at det krevde mye tid og modning i prosessen med å vurdere 

og evt. kjøpe bolig. Mange hadde behov for oppfølging både før, under og etter 

kjøpsprosessen I etterkant ser vi at ved å selge ut de billigste og små boenhetene, ble nye 

boliganskaffelser forholdsvis dyre for kommunen å leie ut pga. innføring av gjengs husleie. 

Derfor ble salg av de minste boenhetene stoppet. Arbeidet med leie til eie videreføres i den nye 

Boligtjenesten og retter seg mot nyanskaffede borettslagsleiligheter. 

 

Mestre å bo trygt og godt 

Delprosjektet ble lagt til avdelingen for psykisk helse og rus. Mandatet til delprosjektet var 

bl.a. å etablere felles forståelse for praksis og prosedyrer, for deretter å gjennomføre i praksis. 

Arbeidet viste et tydelig behov for en tjeneste som ikke var etter bestiller-utfører-modellen. Det 

var behov for å kunne jobbe mer fleksibelt med utgangspunkt i tjenestemottakers vekslende 

behov, og raskt kunne mobilisere og motvirke uheldig utvikling til beste for både beboer og 



bolig. Delprosjektet så for seg en forsterket innsats, lik integrering av flyktninger i selve 

etableringsfasen ved nye boforhold, for deretter å knytte brukere med behov for ytterligere 

bistand opp mot øvrige helse- og omsorgstjenester. Konklusjonen ble en overføring av 

ressurser fra psykisk helse og rus til en ny boligtjeneste. 

Subsidiering av leietaker og ikke bolig 

Delprosjektet ble lagt til Teknisk forvaltning. Det ble lagt ned mye arbeid på bl.a. kartlegging 

og vurderinger i forhold til nivå og prinsipper for husleie. Konklusjonen ble at kommunen 

skulle legge seg på gjengs husleie. Dette er behandlet i egen politisk sak og omtales ikke 

ytterligere her.  

Status på innføring av gjengs husleie og videre strategi vil politisk behandles første halvår 

2018. 

Organisering og ledelse av det boligsosiale arbeidet 

Hovedprosjektet hadde som mandat å sørge for et helhetlig og godt koordinert boligsosialt 

arbeid. Med føringer fra den boligsosiale handlingsplanen og foranalysen fra 2015 ble 

hovedfokus å etablere felles tverrsektoriell forståelse for muligheter og utfordringer knyttet til 

det boligsosiale arbeidet. I tillegg arbeidet prosjektleder mye med strukturering, 

systematisering og operativ drift.  

Hovedprosjektet valgte etter hvert å anbefale etablering av en egen enhet for å ivareta helheten 

for dette arbeidet. Det ble videre anbefalt at den burde være tverrsektoriellt sammensatt og 

jobbe med det totale boligsosiale arbeidet. 

Boligtjenesten ble etablert som egen enhet 1/1-17 med egen enhetsleder. Boligtjenesten er 

ansvarlig for realisering av ambisjonene i Boligsosial handlingsplan og Husbankens 

kommuneprogram. Enheten har fått ressurser og oppgaver fra NAV, Psykisk helse og rus, 

Flyktningetjenesten, Teknisk Forvaltning og Teknisk Drift. Det er kun tilført midler til 

enhetslederstillingen. Ellers er det ikke opprettet nye årsverk, kun flyttet årsverk mellom egne 

enheter og overført fra andre sektorer.   

Hovedaktivitetene til enheten er å være kommunens «nav» for boligsosiale aktiviteter, både på 

strategisk og operativt nivå. Dette innebærer å bistå personer, som av ulike årsaker ikke har et 

trygt og stabilt boforhold med fremskaffelse av og etablering i bolig. Videre skal det sørges for 

en innbyggerorientert, helhetlig og koordinert tilnærming til boligsosiale utfordringer i 

kommunen. Dette skal blant annet skje gjennom kunnskap om innbyggernes behov og 

ressurser, tett samarbeid med øvrige enheter, god utnyttelse og forvaltning av den kommunalt 

disponerte boligmassen, formidling mot det private utleiemarkedet, riktig bistand ved 

etablering i bolig samt økt kunnskap om og bruk av Husbankens økonomiske virkemidler.  

Enheten ble besluttet organisert i sektoren Helse og omsorg med rapporteringsansvar til 

kommunalsjef. 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune inngikk i juni 2016 en ny programavtale om deltakelse i Husbankens by og 

tettstedsprogram. Programmet er en operasjonalisering av strategien «Bolig for velferd» -  

nasjonal strategi for boligsosialt arbeid 2014-2020. Dette programmet erstatter BASIS. Det 

nye programmet har fastsatt følgende nasjonale mål: 

1. Alle skal ha et godt sted å bo 

2. Alle med behov for tjenester skal få hjelp til å mestre boforholdet 

3. Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv 



Husbankens by- og tettstedsprogram gir føringer på at bl.a. barnefamilier med lav inntekt er en 

prioritert gruppe.  Boligtjenesten velger å se dette i sammenheng med pilotprosjektet i NAV, 

med fokus på helhetlig oppfølging av lavinntekts barnefamilier. Boligtjenesten ønsker, som del 

av en tverrfaglig gruppe, og benytte handlingsrommet for startlån og tilskudd til etablering. 

Dette vil styrke barnefamilier med lav inntekt sin mulighet for å kjøpe bolig i godt egnede 

bomiljøer. 

Med utgangspunkt i programavtalen med Husbanken og de nasjonale målsettingene, ble det 

inngått en samarbeidsavtale med husbanken.. Arbeidet med å etablere en mer tydelig 

boligsosial struktur på tvers av sektorer og enheter, vil videreføres. Det vil tydeliggjøres ansvar 

og forventninger i kommunen som helhet og i den enkelte enhet, for den nye planperioden 

2018-2020. Denne vil komme som ny politisk sak første halvdel av 2018. Rådmannen vil også 

legge frem mer konkrete måltall for å følge opp videre utvikling og strategi. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 Ringerike kommune, 16.10.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Stine Lien/Kristin Akre-Hansen 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4198-2  Arkiv: X12  

 

Sak: 147/17 

 

Saksprotokoll - Avvikling av kommunale heimevernsnemnd  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Kommunal heimevernsnemnd i Ringerike kommune nedlegges. 

 
 

Behandling i Formannskapet 21.11.2017: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4198-1   Arkiv:   

 

 

Avvikling av kommunale heimevernsnemnd  
 

Forslag til vedtak: 

Kommunal heimevernsnemnd i Ringerike kommune nedlegges. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Forsvarsdepartementet viser til Stortingets behandling av Innst. 375 L (2015-2016) til Prop. 

102 L (2015-2016) Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret, forsvarsloven.  

Loven er nå sanksjonert og forskriftene er fastsatt ved Kgl. res., datert 16. juni 2017. Lov og 

forskrift trer i kraft 1. juli 2017, noe som innebærer at samtlige kommunale 

heimevernsnemder legges ned. Nemdene vil bli erstattet med heimevernsnemder på 

distriktsnivå. Kommunene vil gis mulighet til å stille med representanter i nemdene jf. 

forskrift om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet § 2.  

Forsvarsdepartementet ber kommunene formelt å avvikle de kommunale heimevernsnemdene 

fra 1. juli 2017. Slik melding ble mottatt i kommunen 3/9-2017. 

 

Rådmannens vurdering 

Heimevernsnemnda i Ringerike kommune består av: 

 

 Viera Rozmara-Frydenlund (H) leder  vierafry@start.no 

 Viggo Elstad (FrP) velstad@yahoo.no 

 

Varamedlemmer: 

 Rolf Vegger Aarflot (V) Rolf.wegger.aarflot@ringerike.kommune.no 

 Tor Bøhn (FrP) torbohn@aolnorge.no 

 

I tråd med skriv fra forsvarsdepartementet (se beskrivelse av saken) anbefaler rådmannen at 

den kommunale heimevernsnemnd nedlegges. 

De kommunalt oppnevnte medlemmer og varamedlemmer har fått kopi av dette saksframlegg. 

 

 

Vedlegg 



- 

 Ingen 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.10.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4200-3  Arkiv: H06 &13  

 

Sak: 148/17 

 

Saksprotokoll - Sør-Øst 110-nødalarmsentral. Valg av organisasjonsform, - høring  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Ringerike kommune er av den oppfatning at «Sør-Øst 110» bør organiseres som et 

interkommunalt selskap (IKS). 

 
 

Behandling i Formannskapet 21.11.2017: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4200-1   Arkiv:   

 

 

Sør-Øst 110-nødalarmsentral. Valg av organisasjonsform, - høring  
 

Forslag til vedtak: 

Ringerike kommune er av den oppfatning at «Sør-Øst 110» bør organiseres som et 

interkommunalt selskap (IKS). 

 

 

Beskrivelse av saken 

Tønsberg kommune er pålagt å etablere en nye 110 nødalarmsentral for region Sør-Øst. Alle 

kommunene i regionen er pliktige til å knytte seg til sentralen og gjennom avtale delta i 

finansering av drift og etablering. (jf Brannloven § 16). Dagens Vestviken 110 i Drammen og 

110 Telemark i Skien vil opphøre. Vestviken 110 har besluttet å overføre alle oppgaver og 

tjenester til den nye sentralen i Tønsberg. 110 Telemark vil kun overføre de lovpålagte 

oppgavene. 

Etter dette vil «110 Sør-Øst» forestå mottak av brann- og nødmeldinger samt lovpålagte 

automatiske brannalarmer som etter loven skal utføres ved 110 – nødalarmsentralen, herunder 

alle de oppgaver som følger av dette, som utkalling av brannvesen, oppfølging, loggføring osv. 

Sør-Øst 110 skal utføre dette for kommunene i Buskerud, Telemark og Vestfold pluss 

Jevnaker kommune i Oppland.  

Videre vil Sør-Øst 110 kunne tilby tilleggstjenester for de kommuner ev. andre som ønsker 

dette. Styringsgruppa har besluttet at følgende tjenester kan utføres av Sør-Øst 110:  

 Automatiske brannalarmer (ABA)  

 Heisalarmer  

 Teknisk alarmer/Sikkerhetsalarmer  

 Røykvarsler fra trygghetsalarmer  

 Automatiske brannalarmer (ABA) fra vaktselskap med og uten avtale  

 Mottak av brannmeldinger fra flyklubber, koordinering hendelse skogbrann  

 Mottak sikringsradio  

 Varsling av kriseledelse  

 Utvarsling av skogbranntropper og lederstøtte  

 



- 

Ved etablering av Sør-Øst 110 vil kommunene i de tre fylkene (pluss Jevnaker kommune) 

fortsatt kunne få utført sine tilleggstjenester som før, enten ved Sør-Øst 110 eller ved alarm-

/responssentralen i Skien (tidligere 110 Telemark). 

 
Rådmannens vurdering 

Etablering av en ny sentral vil medføre kostnader til utstyr og infrastruktur i ny 

operasjonssentral. DSB vil dekke det aller meste av kostnadene til dette, men noe faller også 

på Sør-Øst 110 ettersom DSB kun dekker kostnader relatert til de lovpålagte oppgavene. Det 

er så langt anslått at den kommunale andelen av etableringskostnader til utstyr, 

overgangsordninger og prosjektomkostninger kan bli ca. 2,5 mill kr. og forskutteres av 

Tønsberg kommune inntil ny eier er klar.  

Det er for tidlig å kunne si noe nærmere om driftskostnadene. Prosjektgruppa og 

arbeidsgruppene arbeider nå med kartlegging av bemanningsbehov og andre kostander. 

Styringsgruppa har også bestilt en risiko- og sårbarhetsanalyse når det gjelder 

bemanningsbehovet og turnusordning. Inntekter fra tilleggstjenester vil kunne redusere det 

beløpet hver kommune må bidra med til driften av 110-sentralen.  

Det er 52 kommuner som deltar i dette samarbeidet. Styringsgruppa har anbefalt at 

kommunenes bidrag kun fordeles etter innbyggertall. Rådmannen regner med å ha en bedre 

oversikt over de økonomiske konsekvensene i februar 2018, og vil komme tilbake til 

kommunestyre med egen sak i mars 2018.  

Sentralt ifm etableringen av en nye 110-sentral i Tønsberg, står spørsmålet om hvilken 

organisasjonsform/eierform den nye sentralen skal ha. På oppdrag fra Tønsberg kommune har 

KS Konsulent AS utredet flere alternativ og kommet med en anbefaling. Utredningen ble 

presentert på kommunemøtet om dette temaet i Tønsberg 15.6.2016. Utredningen fra KS 

Konsulent AS følger som vedlegg til denne sak.  

Styringsgruppa for Sør-Øst 110 har behandlet utredningen og konkludert med at de tre mest 

aktuelle organisasjonsformene er:  

1. Nytt interkommunalt selskap (IKS)  

2. Videreføring og endring av dagens Vestviken 110 IKS (flere deltakere, nytt navn osv) 

3. Nytt aksjeselskap (AS)  

 

Ringerike kommune er invitert til å uttale seg om organisasjonsform innen 20. desember 2017. 

Dagens to alarmesentraler er organisert som IKS (InterKommunalt Selskap) og som 

«Interkommunalt samarbeid» etter § 27. KS Konsulent anbefaler at den nye «Sør-Øst 110» 

organiseres som et IKS, noe som godt ivaretar behovet for kommunal eierstyring, er godt 

egnet for foretningsmessig drift og framstår som eget rettssubjekt. Rådmannen anbefaler at 

Ringerike kommune slutter seg til denne vurdering. 

 
Vedlegg 

 Utredning av organisasjonsform for ny 110 nødalarmsentral Sør-Øst 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.10.2017 

 



- 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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1 Innledning

Denne rapporten er utarbeidet av KS - Konsulent as på oppdrag for Tønsberg kommune .

Tønsberg kommune har startet arbeidet med å etablere en ny 110 - nødalarmsentral i
Tønsberg, samlokalisert med politiets nye 112 - operasjonssentral. Arbeidet er organisert
som et prosjekt med en styringsgruppe og prosjektgruppe. Prosjektleder Steinar Lien,
Tønsberg ko mmune, har vært kontaktperson overfor KS - Konsulent as.

Ved endringene i Politiloven og opprettelsen av nye politidistrikt skal inndelingen av
regionene for 110 - nødmeldingstjeneste være lik de geografiske områdene for
politidistriktene . 110 - sentralene ska l samlokaliseres med politiets 112 -
opersasjonssentraler. Den nye regionen Sør - Øst 110 omfatter i alt 52 kommuner.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har pålagt Tønsberg kommune å
etablere en ny 110 - nødalarmsentral. Dette innebærer at de lovpålagte tjenestene ved
Telemark 110 og Vestviken 110 skal utføres ved den nye 110 - sentralen i Tønsberg når
den er driftsklar i 2018. Brann - og eksplosjonsvern loven (§ 16) pålegger alle kommunene
i regionen å knytte seg til sentralen og inngå avtale om dekning av utgifter til etablering
og drift. DSB vil finansiere en vesentlig del av etableringskostnadene.

Tønsberg kommune har bestilt en u tredning som beskrive r alternative
organisasjonsformer med styrker og svakheter for blant annet:
• Primær - og sekundæroppgaver.
• Økonomi og forretningsmessige forhold.
• Styring og eierskap
• Driftsmessige forhold
• Forhold av betydning for ansatte herunder pensjonsrettigheter

I tillegg skal konsekvenser som følge av pågående utredninger om mulig e lovendringer
belyses.

Utredningen skal være en del av beslutningsgrunnlaget for styringsgruppa og for et felles
saksframlegg til alle kommunene. Et slikt saksframlegg er planlagt ferdig i juli/august.

KS - Konsulent as takker for oppdraget og ønsker lyk ke til i den videre planleggingen .
Oppdraget er utført av seniorrådgiver ne Kristine C Hernes og Arild Sørum Stana.

Oslo, 2 2 . mai 2017

Arild S Stana Kristine Hernes
Seniorrådgiver S eniorrådgiver
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2 Nasjonale vedtak og føringer for etablering og drift

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ( DSB ) har vedtatt lokalisering av 110 -
sentralene i Norge. Vedtaket er hjemlet i brann - og eksplosjonsloven § 37 (1) jf. § 16(1).
Vedtak om nye 110 - regioner ble sendt fra DSB 15.03.16. DSB pålegger Tønsberg
kommune å etablere en 110 - sentral for den nye 110 - regi onen. De kommuner som
omfattes av den fastsatte regionen plikter å knytte seg til nødalarmeringssentralen og
med grunnlag i avtale bære sin andel av kostnadene ved etablering og drift av sentralen.

I tråd med Innst. 306 S (2014 - 2015) og Prop. 61 LS (2014 - 2 015) (nærpolitireformen) skal
110 - sentralen samlokaliseres med politiets operasjonssentral i Tønsberg kommune.

Det heter videre i brevet fra DSB : «Brann - og eksplosjonsvernloven § 16 (1) legger
ansvaret for etablering og drift av 110 - sentralene til en "kom mune". Bestemmelsen
ivaretar prinsippet om kommunal organisasjonsfrihet ved at kommunestyret kan ta stilling
til hvordan oppgaven skal løses i den enkelte kommune. I tråd med prinsippet om
kommunal organisasjonsfrihet bestemmer kommunene selv hvordan 110 - tjenesten skal
organiseres, herunder hvilken modell for interkommunalt samarbeid som er mest
hensiktsmessig for drift av 110 - tjenesten i regionen.»

De 52 kommune ne , 21 i Buskerud, 12 i Vestfold, 18 i Telemark og 1 i Oppland , må velge
en formålstjenlig samarbeidsmodell og organisering. Tønsberg kommune har et særskilt
ansvar for etableringen og driften. Når organisering er valgt, vil ansvaret for driften bli lagt
til den organisasjonsformen som de 52 kommunene velger.

Det er kjent at antall kommuner blir færre. Beslutning om 110 - sentralen må skje før
kommunesammenslåingene. For de kommunene som skal slå seg sammen anbefales
det å behandle saken i fellesnemnda før vedtak i kommunestyrene.

3 Kommunal selskaps etablering

Kommunene har stor frihet til selv å velge organisering av sine tjenester. Interkommunalt
samarbeid kan i dag etableres på frivillig grunnlag etter nærmere avtale mellom to eller
flere kommuner. Samarbeidet kan etableres med hjemmel i flere lover. Formålet med
samarbeidet e r avgjørende for hvilken samarbeidsmodell som bør velges.

Det er kommunenes ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset blant annet
selskapets formål, behov for eierstyring, samfunnsansvar, hensynet til innsyn,
markedsforhold og de aktuelle lovene.

Når deler av virksomheten skal legges ut i et selskap, og selskapsformen diskuteres, bør
kommunene med utgangspunkt i selskapets formål, vurdere hvilket styringsbehov
kommunen har.

Ved ut ski lling av virksomhet i selvstendige rettssubjekter vil konkurranser egelverket som
Norge er bundet av gjennom EØS - avtalen , legge føringer for valg av selskapsform og
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drift. Om selskapet skal ta risiko og operere i et marked må avklares før valg av
selskapsform .

I denne rapporten omtales aktuelle organiseringer og selskaps former. Vi vurderer de ut
fra oppdragsgivers tema, og gir anbefalinger for valg av selskapsform.

Organisering og selskapsformer i interkommunalt samarbeid 3.1
Som omtalt ovenfor har kommunene stor frihet til å organisere sine tjenester. Aktuelle
former for interkommunalt samarbeid er:

Avtalebasert samarbeid – kjøp av tjenester fra en kommune
Kommunalt foretak med styre sammensatt av representanter fra kommunene –
kommunelovens kapittel 1 1
Vertskommunesamarbeid – administrativt eller med folkevalgt nemnd –
kommunelovens § 28 - 1 b og § 28 - 1 c – Tønsberg kommune som vertskommune
Interkommunalt samarbeid med eget styre – kommunelovens § 27 – Tønsberg
kommune som rettssubjekt
Interkommunalt samarbeid med eget styre – kommunelovens § 27 – samarbeidet
er eget retts subjekt
Interkommunalt selskap – lov om interkommunale selskap – etablere et nytt IKS
hvor 52 kommuner er deltakere
Interkommunalt selskap – utvide antall deltakerkommuner i Vestviken 1 10
Aksjeselskap

Alle disse er aktuelle for den nye 1 10 - sentralen for Sør - Øst i Tønsberg.

1 10 - sentralene er i dag organisert som interkommunale samarbeid på svært mange
forskjellige måter. Ved samlokalisering av 1 10 - sentralene og politiets operasjonssentraler
vurderes organisering og selskapsform. F lere ulike organiseringer og selskapsformer blir
valgt. Som eksempel skal Asker, Bærum og Oslo ha vertskommunemodell med Oslo
som vertskommune. For Øst 11 0 i Ski velges interkommunalt selskap (I KS ) . For
Innlandet er vertskommunemodell valgt videreført inntil videre. En vurdering o m å
kombinere to organiseringer – en for lovpålagte oppgaver og en for sekundær tjenester –
pågår. Dette har sammenheng med lov om offentlige anskaffelser og offentlig støtte (mer
om dette i kapittel 4.3 ).

I vurderingen av selskapsform er det noen viktige forhold som må vurderes. I neste
kapittel omtaler vi de viktigste temaene. Andre tema er benyttet i beskrivelsene og
vurderingene av hver selskapsform i kapittel 11 - 1 9 .

Oppsummering
For organisering av 11 0 - sentralene benyttes mange ulike organiseringer og
selskapsformer. Oppmerksomheten på 11 0 - sentralenes salg av tjenester og lov om
offentlige anskaffelser og offentlig støtte har økt i forbindelse med etableringen av færre
sentraler.
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4 Sentrale vurderingstema
I dette kapitlet omtales noen viktige tema ved vurdering av organisering og selskapsform.

Primær - og sekundæroppgaver for 110 Sør - Øst 4.1
Beslutning om selskapsform må fattes med bakgrunn i hvilke tjenester 110 - sentralen skal
yte; og til hvem. I dette kapitlet beskriver vi 110 - sentralens tjenester, og prosjektgruppas
forslag til tjenesteprofil for kommunene i 110 Sør - Øst.

110 - sentralen er e n lovpålagt oppgave i henhold til brann - og eksplosjonsloven med
forskrift. I dimensjoneringsforskriften § 4 - 5 Mottak av nødmelding står det:
«Kommunene innenfor en region skal være tilsluttet felles nødalarmeringssentral som til
enhver tid skal kunne ta imot meldinger om brann - og andre ulykker og iverksette
nødvendige tiltak.

Nødalarmeringssentralen skal ha fast bemanning av kvalifisert personell og være
organisert slik at melding blir forsvarlig mottatt, registrert og fulgt opp.
Nødalarmeringssentra len skal være samordnet med øvrige nødetaters
nødalarmeringssentraler.»

110 - sentralen er nødalarmeringssentral for brann - og redningstjenesten i de 52
kommunene. Kjerneoppgaver er mottak av nødmeldinger og utalarmering av ressurser
fra de lokale brannvesen . S amlokaliseringen med politiets operasjonssentral vil styrke
samordningen mellom politiets operasjonssentral . 110 - s entralens viktigste formål er å gi
trygghet for ca. 7 10 000 innbyggere.

Det er en vanlig oppfatning at det er god samfunnsøkonomi at 110 - sentralen og brann -
og redningstjenestene arbeider for både skadeforebygging og brann - og
skadebegrensende arbeid ved å yte tjenester ut over de lovpålagte som gjelder brann og
andre ulykker. Det er derfor vanlig å sortere tjenesten e i 110 - sentralene i lovpålagte og
ikke lovpå lagte oppgaver.

De lovpålagte o ppgavene omtales her som primæroppgaver . Disse er brann - og
nødmeldinger til 110 og l ovpålagte automatiske brannalarmer. Eksempel på lovpålagte
automatiske brannalarmer er direkte varsling fra brannobjekt med et vedlikeholds - og
kontrollregime, og hvor brannobjektet har vedtak om tilknytning til 110 - sentralen i
medhold av plan - og bygningsloven eller brannloven . Lovpålagte oppgaver utføres i
kommunal egenregi for kommunene t ilknyttet sentralen.

S ekundær oppgaver , eller tilleggstjenester, er alle ikke lovpålagt e oppgaver .
Sekundæroppgavene deles i to kategorier:

tjenester utført for kommunene , og finansiert gjennom innbyggerandel eller som
en betalt tjeneste etter avtale med hver kommune . Dette er tjenester som vil
kunne sees på som utført for kommunen i utvidet egenregi. Eksempel på slike
tjenester er direkte brann - og heisalarmvarsling fra kommunale bygg. Et annet
eksempel er direkte brannvarsling fra privat bolig for person med for eksemplet
funksjonshemming og der det er fattet enkeltvedtak i kommunen.
tjenester utført etter avtale med private næringsdrivende , og betalt av kunden . En
del tjenester i denn e kategorien leveres også av private selskap. Dette berører
gjeldende konkurranseregler om offentlige anskaffelser og offentlig støtte
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Egenregi og utvidet egenregi er omtalt i kapitlet 4.2 .

Prosjektgruppa for 110 Sør - Øst har laget forslag til tjenesteyting til kommunene.
Forslaget bygger på nåværende planer for hver av de to 110 - sentralene .

Årsmøtet for 110 Telemark har tiltrådt følgende innstilling: «Styret er av den oppfatning at
bare lovpålagte oppgaver overføres tik ny 110 - sentral for Buskerud, Telemark og
Vestfold i Tønsberg. » ( Kilde: Å rsberetning 2016 Brannalarmsentralen 110 - T elemark)
Telemark skommunene planlegger nå å delta i 110 Sør - Øst for de lovpålagte oppgavene,
a utomatiske brannalarmer fra vaktselskap, m ottak av brannmelding fra f lyklubber og
koordinering av h endelse ved s kogbrann . Alle øvrige oppgaver som i dag utføres ved
110 Telemark planlegges videreført i et responssenter for Telemark - Alarmsentralen
Telemark.

Representantskapet i Vestviken 110 IKS er godt informert om etableringen av ny 110 -
sentral i Tønsberg. Av prosjektgruppas forslag til oppgaver og tjenester i 110 Sør - Øst
framgår det at k ommunene i Buskerud, Vestfold og Jevnaker i Oppland vil v idereføre alle
oppgavene i dagens Vestviken 110 i den nye sentralen.

Tabell 1 viser prosjektgruppas forslag for tjenesteyting . (ja, betyr at tjenesten skal utføres
av 110 Sør - Øst; nei, betyr at oppgavene ikke skal utføres i den nye 110 - sentralen).

Oppgaver og tjenester Lovpålagt Betjener kommuner i
Busk erud * og
Vestf old

Telemark

Brann og nødmeldinger til 110 JA JA JA
Lovpålagte automatiske brannalarmer (LABA) JA JA JA
Automatiske brannalarmer (ABA) - JA NEI
Heisalarmer - JA NEI
Teknisk alarmer/Sikkerhetsalarmer - JA NEI
Trygghetsalarmer - NEI NEI
Røykvarsler fra Trygghetsalarmer - JA NEI
ABA fra vaktselskap, med og uten avtale - JA JA
Mottak av brannmelding fra Flyklubber,
koordinering Hendelse (Skogbrann)

- JA JA

Mottak Sikringsradio - JA NEI
Varsling Kriseledelse - JA NEI
Innbruddsalarm fra kommunale bygg - NEI NEI
Utvarsling av Skogbranntropper og lederstøtte - JA NEI
Teknisk sentralbord kommunene - NEI NEI
* Inkl. Jevnaker kommune

Tabell 1 – Prosjektgruppas forslag til tjenesteyting i 110 Sør - Øst (Kilde: prosjektgruppa)

Ut fra ovenstående kan vi grupper e oppgaveporteføljen i tre hovedmodeller:

110 - sentralen utfør er de lovpålagt e nødmeldetjenestene for de 52 kommunene.
1 10 - sentralen vil utføre lovpålagte kommunale oppgaver i egenregi for kommunene. Ut
fra prosjektgruppas forslag vil Telemarkskommunene ha en slik modell for 110 Sør - Øst.

110 - sentralen er nødmeldesentral for de 52 kommunene, og yter tilleggstjenester
til en, flere eller alle kommunene
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E n sl ik tjenesteprofil der 110 - sentralen kun utfører lovpålagte oppgaver og
sekundærtjenester til kommunene, vil ikke være aktuell ut fra prosjektgruppas forslag.

110 - sentralen er nødmeldesentral for de 52 kommunene, yter tilleggstjenester til
en, flere eller alle kommunene og selger tjenester i det private, konkurranseutsatte
markedet.

Ut fra prosjektgruppas forslag, vil kommunene i Buskerud, Vestfold og Jevnaker i
Oppland kjøpe kommunale tjenester fra 110 - sentralen. Innhold og omfang på tjenestene
vil være ulike fra kommune til kommune . Det antas at tjenestene vil være utført i utvidet
egenregi.

110 - sentralen foreslås også å selge tjenester i det private konkurranseutsatte markedet.
Dette øker den forretningsmessige virksomheten og konkurrans emessige forhold vil
gjelde. Det samme gjelder kravet om å ski lle monopol - og forretningsmessig virksomhet,
og å ha balanse i å drive i egenregi og konkurranseutsatt virksomhet.

110 - Telemark og Vestviken 110 driver begge etter denne modellen i dag. Dette
gjenspeiles i henholdsvis vedtekter og selskapsavtalen.

Direktorat et for sikkerhet og beredskap (DSB ) ønsker et tydelig skille mellom lovpålagte
og ikke lovpålagte oppgaver. Dette viser seg blant annet ved di mensjonering av antall
operatørplasser og anskaffelser staten bekoster i de nye 110 - sentralene.
Om , og eventuelt , når det kommer nye føringer eller bestemmelser for salg av tjenester
til private fra 110 - sentralene er ikke kjent.

Oppsummering
KS - Konsulent bygger sine vurderinger på forslaget fra prosjektgruppa. Organisering og
selskapsform blir derfor vurdert ut fra at 1 10 - sentralen skal være nødmeldesentral for de
52 kommunene, og skal yte tilleggstjenester til fler tallet av kommune ne og selge
tjenester i det private, konkurranseutsatte markedet.

Formålet for 110 Sør - Øst vil måtte omfatte lovpålagte oppgaver, sekundæroppgaver
utført for kommuner og salg av tjenester i det private markedet.

Egenregi og u tvidet egenregi 4.2
Egenregi er når kommunene selv produserer sine varer og tjenester . Tjenester i e genregi
vil ikke omfattes av regelverket om offentlige anskaffelser.

Utvidet egenregi er der oppdrag tildeles en interkommunal enhet som kontrolleres av
deltakerkommunene på en tilsvarende må te som den kontroll kommunene utøver over
egen virksomhet - kontrollkravet . Denne kontrollen kan utøves av flere
deltakerkommuner i felleskap. I tillegg må hovedvirksomheten for enheten være å
betjene deltakerkommunene – omsetningskravet . Andel av omsetnin gen til
deltakerkommunene må være mer en n 80 % for å være innenfor kravet til utvidet
egenregi. Dette er regulert i forskrift om offentlige anskaffelser.
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Etter vår kjennskap til 110 - sentralene og brann - og redningstjenestene kommer
samfunnsansvaret om å d rive brann - og skadeforebyggende og skadereduserende
arbeid i en «konflikt» med omsetningskravet om å drive i egenregi eller utvidet egenregi .
Samtidig ser vi at samarbeidet og arbeidsfordelingen mellom de lokale brannvesen og
110 - sentralene er organisert på forskjellige måter både de i mellom; og overfor kundene.
Dette påvirker 110 - sentralens andel omsetning i utvidet egenregi og andel for salg av
tjenester.

Det er utenfor vårt oppdrag , og for tidlig, å beskrive nåværende og framtidig omfang og
organisering av tjenester i egenregi og salg av tjenester i det private markedet. Å foreslå
en økonomimodell, rolle - og ansvarfordeling vil være en del a v prosjektet s videre arbeid
når tjenesteomfanget er avklart.

Oppsummering
Ved valg av organisering og selskapsform må det tas hensyn til at 110 - sentralen både
skal utføre lovpålagte oppgaver, utføre tjenester for kommunene og selge tjenester i det
privat e markedet. Selskapsformen må derfor kunne drive forretningsdrift.

Næringsvirksomhet og offentlig støtte 4.3

Kommunene står etter kommune loven fritt til å engasjere seg i næringsvirksomhet.
Kommuneloven inneholder ingen bestemmelser om hvordan virksomheten må
organiseres dersom kommunen driver med næringsvirksomhet.

EØS - avtalen legger ingen begrensninger på det offentliges adgang til å ei e og å drive
næringsvirksomhet, så lenge virksomheten drives innen rammen av EØS - avtalens
bestemmelser. Dette innebærer at offentlig eid næringsvirksomhet hverken kan
diskrimineres , eller kan gis konkurransefordeler til privat eid virksomhet.

Etter EØS - av talen, som i hovedsak gjelder som norsk lov etter EØS - loven, er det på
visse vilkår forbudt å tildele offentlig støtte til enheter som utøver økonomisk virksomhet.
Dette innebærer at dersom kommunene enten selv , eller via andre rettssubjekter , utøver
økono misk aktivitet i markedet, må de gjøre dette på en slik måte at det ikke innebærer
tildeling av ulovlig støtte til virksomheten.

S tatsstøttereglene kan legge begrensninger på kommunenes adgang til å utøve
økonomisk aktivitet i kommunen, inkludert i kommun ale foretak, eller i interkommunale
samarbeid som er egne rettssubjekter.

EFTAs overvåkingsorgan ( ESA ) har i flere saker uttalt at enten må den kommersielle
aktiviteten skilles ut i egne rettssubjekter , eller så må det etableres regler som sikrer at
det ikke kan foregå slik kryssubsidiering. Følgende samlede tiltak antas å være
tilstrekkelig for å unngå kryssubsidiering:

Det må i den interne kontoføringen skilles klart mellom forvaltningsoppgaven og
den virksomhet som tilbys i markedet.
Alle inntekter og kostnader skal fordeles mellom de ulike delene av virksomheten
etter konsekvent anvendte og objektivt begrunnede prinsipper.
Prinsippene for føring av separate regnskaper skal være klarlagt.

Oppsummering
Organiseringen av ny 110 - sentral må ta hensyn til at virksomheten finansieres gjennom
kommunale tilskudd og inntekter fra salg av tjenester i konkurranse med private. Dette
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gjelder uavhengig av selskapsform. Kommunene er sammen ansvarlig e for å etablere
s elskapet og gjennom drift å ha tiltak som hindrer kryssubsidiering.

Styring og eierskap - 52 kommuner 4.4
I et hvert samarbeid må kommunene gi fra s eg noe av sin direkte myndighet og
innflytelse til de samarbeidende organene. Dette er helt nødvendig for å kunne
gjennomføre et samarbeid.

De ulike samarbeidsmodellene gir ulikt rom for styring for de folkevalgte organene. Jo
mer selvstendig et samarbeid kan opptre, dess mer indirekte er den folkevalgte styringen
og kontrollen. Derfor er det i begrenset grad mulighet til å delegere lovpålagte oppgaver
som innebærer offentlig myndighetsutøvelse til forskjellige selskapsformer.

110 Sør - Øst skal dekke 52 kommuner i fire fylker. Selv om det e r vedtatt noen
kommunesammenslåinger, og antall kommuner vil bli redusert, vil en felles eierstyring for
så mange kommuner medføre noen utfordringer. Dette gjelder både ved etablering,
vedtak i kommunestyrene om likelydende avtaler, vedtekter eller selskap savtale , og i den
løpende eieroppfølgingen .

Tydelig og gjennomarbeidet avtale mellom kommunene ; ev entuell se lskapsavtale ,
vedtekter og aksjonæravtale vil legge et godt grunnlag for ønsket styring av valgt
organisasjonsform.

Interkommunalt samarbeid med så mange kommuner, må løses gjennom gjensidig
forståelse for rollene, felles ansvar for å følge opp og delta i selskapets øverste organ.

5 Økonomi og forretningsmessige forhold
I det te kapitlet er de økonomiske og forretningsmessige forhold vurdert ut ifra hvilke
økonomiske forpliktelser kommunene vil ha samt skatte - og avgiftsmessige forhold.

Økonomiske forpliktelser 5.1
Som en del av vurdering er av selskaps - /organisasjonsform er det hensiktsmessi g å se
på økonomisk ansvar og risiko med henblikk på selskapets forpliktelser. Kommunen vil
for eksempel hefte ubegrenset for samtlige forpliktelser til et interkommunalt samarbeid
(kom muneloven § 27 og § 28) , og hefte ubegrenset for en andel av forpliktel sene til et
interkommunalt selskap (IKS). Kommunen vil derimot ha et begrenset ansvar overfor
kreditorene til et aksjeselskap (AS). Dette gjelder også for et samvirke hvor risikoen kun
er eventuelt innskutt kapital. Dette presenteres ytterligere for hver o rgani sering og
selskapsform .

Skatte og avgiftsmessige forhold 5.2
Selskapsform er av betydning for hvorvidt selskapet er berettiget for momskompensasjon
(kompensasjonsloven). Selskapsform kan også være av betydning ved vurdering av
begrensninger i skatteplikt, herunder ved en helhetlig vurdering av hvorvidt selskapet har
erverv til formål. Se også eget punkt under de ulike selskapsformer samt eget avsnitt om
skatt.

Denne rapporten behandler ikke kostnadsberegning eller kostnadsfordeling mellom
komm unene.
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6 Forhold av betydning for ansatte herunder
pensjonsrettigheter

Virksomhetsoverdragelse 6.1
Etableringen av ny 110 - sentral der to eksisterende sentraler avvikles , er en
virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven med de rettigheter dette innebærer f or
de ansatte. Uavhengig av selskapsform vil dette gjelde for den nye arbeidsgiveren. Hver
enkelt medarbeider kan velge å takke nei til å bli med i det nye selskapet. For ny
arbeidsgiver er det viktig å sikre kompetanse og kapasitet til å utføre lovpålagte og
avtalte tjenester fra oppstart for den nye sentralen.

Arbeidsgiver 6.2
De ansatte vil få ny arbeidsgiver. Dette vil være enten Tønsberg kommune eller en
organisering som gjør 110 - sentralen til et eget rettssubjekt. Det vil være individuelle
forskjeller på hva medarbeiderne foretrekker. I 110 - Telemark er Skien kommune
arbeidsgiver. For Vestviken 110 er det interkommunale selskapet arbeidsgiver.
I og med at en del medarbeidere vil få lengre reise mellom bolig og arbei dsplass , vil
konsekvenser av slike forhold måtte vektlegges for nye arbeidsgiver.

Det vil være naturlig å foreta en harmonisering av lønns - og arbeidsvilkår for at kollegaer
i samme sentral skal ha mest mulig like betingelser. Et eget rettssubjekt kan i n oen tilfelle
gjennomføre dette lettere enn i en kommune.

Sikkerhetsklarering 6.3
Den samlokaliserte sentralen anses som et "beskyttet område" i medhold av
informasjonssikkerhetsforskriften § 6 - 5. Beskyttet område er et område hvor det
behandles eller oppbevares sikkerhetsgradert informasjon eller sikkerhetsgodkjente
informasjonssystemer. Det følger av informasjonssikkerhetsforskriften § 6 - 8 at "Personell
som gis permanent adgang" til beskyttet område skal være sikkerhetsklarert. I dette
ligger at samtl ige 110 - operatører (faste ansatte og vikarer) må sikkerhetsklareres.

Når det gjelder andre funksjoner på sentralen utover 110 - operatørfunksjonen, vil det
være opp til anmodende myndighet å vurdere om disse funksjonene skal
sikkerhetsklareres. Så lenge fun ksjonene ikke har "permanent adgang" til beskyttet
område vil det ikke være et krav om sikkerhetsklarering.

Medarbeidere i dagens to sentraler som ikke blir sikkerhetsklart kan ikke arbeide i 110 -
sentralens beskyttede område. Iverksetting av sikkerhetsklarering bør skje så snart det
er formelt og praktisk mulig.

DSB har avklart følgende om ansvarsfordelingen i sikkerhetsklareringen:
Anmodende myndighet: 110 - sentralen i Tønsberg
Klareringsmyndighet: Sør - Øst politidistrikt
Auto risasjonsmyndighet: Fylkesmannen i Oslo og Akershus for Vestre Viken og
Fylkesmannen i Rogaland for 110 Telemark.

Pensjon – særaldersgrense 6.4
Pensjon og særaldersgrenser er tema som drøftes for brann - og redningstjenesten og
110 - sentralene i KS, KS Bedrift og KLP for tiden. Innenfor brann - og redningstjenestene
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praktiseres ulike særaldersgrenser. Det samme gjelder i 110 - sentralene. T il
sammenlik ning er særaldergrensen 60 år i politiets operasjonssentral , og 65 år i
helsetjenestens 113 - sentral. For 110 - sentraler er aldersgrensen 70 år for alle ansatte.
Aldersgrensene praktiseres ulikt for vaktmannskapene i 110 - sentralene i landet.
Aldersgrensen f or disse varierer mellom 60 og 70 år. Uavhengig av organisering vil dette
være et tema for 110 Sør Øst.

For begge dagens sentraler er det inngått personlige avtaler om særaldersgrense for
alarmoperatørene. 110 - Telemark har pensjon gjennom Skien komm unale
Pensjonskasse og aldersgrense 60 år for operatørene , og 65 og 70 år for
administrasjonen. Vestviken 110 IKS har pensjon gjennom Drammen komm unale
pensjonskasse og aldersgrense 65 år for operatørene, og 70 år for administrasjonen.

I ndividuelle pensjonsre ttigheter vil ved en virksomhetsoverdragelse normalt følge med
over til ny arbeidsgiver. I og med at dette gjelder uavhengig av selskapsform, og det
krever kjennskap til de enkelte avtalene, har vi ikke gått nærmere inn på dette. En
vurdering av framtidig pensjonsleverandør, og samordning med de to kommunale
pensjonskassene og eventuell ny pensjonskasse, tilhører ny arbeidsgiver.

Ny arbeidsgiver må påregne kostnader til en slik e genfinansiert lokal pensjonsordning.

7 Forvaltningsloven
Forvaltningsloven gjelder for all virksomhet som drives innenfor kommunen som eget
rettssubjekt. Selskaper omfattes som utgangs punkt ikke av forvaltningsloven. D ersom de
har så tett tilknytning til forvaltningen at de kan anses å være «organer for stat eller
kommuner», vil forvaltningsloven likevel gjelde.

Grensedragningen beror på en helhetsvurdering. Relevante vurderingstemaer er
selskapsform, formålet og bakgrunnen for opprettelsen, hva slags virksomhet selskapet
driver, om selskap et har monopolvirksomhet, og om den må regnes som et ledd i
gjennomføringen av kommunal politikk. Det sentrale vurderingstemaet vil være hvor sterk
reell tilknytning det er mellom selskapet og forvaltningen.

Primæroppgavene for 110 - sentralen er lovpålagt offentlig tjenesteproduksjon utført i en
rettslig monopolsituasjon finansiert med offentlige midler.

Oppsummering
110 - sentralen omfattes av forvaltningsloven u avhengig av selskapsform .

8 Offentlighetsloven
Offentlighetsloven gjelder for kommunalt eide selskaper dersom det offentlige har
eierandeler som gir rett til mer enn halvparten av stemmene i det øverste organet, eller
direkte eller indirekte har rett til å velge mer enn halvparten av medlemmene med
ste mmerett i det øverste organet. Offentlighetsloven gjelder likevel ikke for offentlig eide
selskaper som hovedsakelig driver næringsvirksomhet i direkte konkurranse med og på
samme vilkår som private.

Uavhengig av selskapsform vil offentlighetsloven gjelde for 110 - sentralen. To sentrale
konsekvenser er at protokoller fra styremøter er offentlige og at det er journalføringsplikt
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etter arkivloven. Offentlighetsloven åpner for å unnta offentlighet ut fra lovens
bestemmelser om dette.

Oppsummering
110 - sentralen omfattes av o ffentlighetsloven uavhengig av organisering og selskapsform.

9 P ågående utredninger om mulige lovendringer

Det pågår arbeid med å endre lover og forskrifter . Noe har pågått over tid, og det er
ukjent når endringene fremmes for S tortinget. Dette gjelder i denne sammenheng:

L ov om interkommunale selskap – blant annet med tanke på å unngå
kryssubsidiering. Forslag som har vært på høring innebærer at interkommunale
selskap blir mer lik dagens aksjeselskap.

Kommuneloven – i denne sammenheng forhold som gjelder kommunen som
markedsaktør og interkommunale samarbeid .

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen .
Dimensjoneringsforskriften er det juridiske grunnlaget for hvordan Kommune -
Norge skal organisere o g dimensjonere brann - og redningstjenesten. Den er
derfor styrende for handlefriheten som kommunene har med hensyn til hvordan
de ønsker å organisere brann - og redningstjenesten.
DSB skal levere sin innstilling til Justis - og beredskapsdepartementet innen
utgangen av oktober 2017.

Det er klare tendenser til å danne større brann - og redningstjenester og å styrke
kompetansen både faglig, operativt og innenfor ledelse. Dette omfatter også
personalet i 110 - sentralene. Et eksempel på dette er etableringen av fa gskole
også for 110 - operatører.

1 0 Alternative organisasjonsformer

I kapittel 1 1 - 19 omtaler vi a lternative organisasjonsformer som benyttes eller er aktuelle
for 110 Sør - Øst. Vi vurderer de mest aktuelle styrkene og svakhetene og gir anbefaling.

I kapitlene nedenfor skriver vi « Tønsberg kommune » som er vertskommunen ved
eventuelle vertskommunesamarbeid. Vi har ikke foretatt noen vurdering av Tønsberg
kommune. Formuleringen benyttes kun fordi det i dette tilfellet er é n aktuell
vertskommune ut fra s amlokaliseringen med politiet i Tønsberg , og ut fra oppdraget
Tønsberg kommune har fått fra DSB .

1 1 Kommunalt foretak

Kommunalt f oretak , regulert i kommunelovens kapittel 11 , er ikke eget rettssubjekt . Det
v il være en del av Tønsberg kommune . K ommunestyre t selv vedtar opprettelsen,
fastsetter vedtekter og velger styret på minst tre medlemmer. Foretaket ledes av styret
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og daglig leder. S tyre t kan være sammensatt av personer fra kommunene som inngår i
110 Sør - Øst. Vedtektene regulerer foretakets formål og st yrets ansvar og myndighet.

Vurdering
Tønsberg kommune vil være arbeidsgiver, og alene forplikte 110 - sentralen juridisk og
økonomisk.

Hver av de 51 kommunene må inngå en avtale med foretaket om 110 - tjenestene. Dette
må reguleres gjennom vedtektene og en tjenesteavtale. I henhold til kommuneloven vil
kommunene ikke ha påvirkning gjennom et eget eierorgan. Dette kan løses gjennom
avtale om et samarbeid smøte med alle kommunene samlet en eller flere ganger i året.
S tyringen og eierskapet for kommunene vil likevel være begrenset .

Et kommunalt foretak er tilrettelagt for å drive forretningsmessig virksomhet. Foretaket
kan g is anledning til å eie et inte rkommunalt selskap eller aksjeselskap som kan drive
den forretningsmessige virksomheten mens foretaket er ansvarlig for de lovpålagte
tjenestene. Dette gir mulighet til å skille lovpålagte oppgaver fra de forretningsmessige
oppgavene. 110 - sentralen er en l iten virksomhet både hva gjelder antall ansatte og
økonomisk. En deling av virksomheten i to organisasjonsformer mener vi fører til stor
ressursbruk til styring og kontroll og til å administrere selskapene.

Rådmannen har innenfor styrets myndighetsom råde ikke instruksjons - eller
omgjøringsmyndighet overfor foretakets daglige leder. Rådmannen skal ha anledning til
å uttale seg om saker som skal behandles av kommunestyret før styret fatter vedtak. Vår
erfaring er at kommunale foretak krever en god forst åelse av rollene til kommunestyret,
styret, daglig leder og rådmann en for en optimal drift av de kommunale oppgavene.
Denne kompleksiteten øker når så mange andre kommuner skal være avtaleparter og
finansiere 110 - sentralen.

Anbefaling
KS - Konsulent legger vekt på at de deltakende kommunene skal ha en bedre mulighet til
eierstyring enn kommunalt foretak gir anledning til. Vi anbefaler ikke å organisere som
kommunalt foretak.

1 2 Avtalebasert samarbeid

Kommune ne står fritt til å inngå priva trettsl i ge avtaler seg imellom om kjøp og sal g av
t j enester. Det kan gjelde både t j enester for å oppfylle lovpålag te og frivillige kommunale
oppga ver. Slike avtalebaserte samarbeidsordning e r har ikke no en organisatorisk
overbygning , og vil kun v æ re reguler t gjennom den konkrete avtalen.
For 110 Sør - Øst vil en s amarbeidsavtale mellom Tønsberg kommune og de øvrige
kommunene regulere samarbeidet. Det finnes ingen regulering av avtalens
minimumsinnhold. Avtalen må vise hvilke oppgaver som skal løses, hva kommunen skal
betale, hvordan dette årlig skal reguleres og ansvar og roller partene i mellom.

Et alternativ er at noen kommuner inngår samarbeidsavtale, mens andre er deltakere i et
samarbeid eller et selskap. Dette kan være aktuelt for de kommune ne som velger å
utføre de fleste ikke lovpålagte oppgavene på annen måte enn i 110 - sentralen .

Vurdering
Tønsberg kommune vil være arbeidsgiver, og vil alene forplikte 110 - sentralen juridisk og
økonomisk. Merverdiavgiftskompensasjonsloven gjelder på lik linje med den øvrige
kommunale driften.
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Tønsberg kommune vil organisere 110 - sentralen i den kommunale
organisasjonsstrukturen. Tønsberg kommune kan opprette et aksjeselskap for å drive
den forretningsmessig e delen av 110 - sentralen. Dette gir mulighet til å skille lovpålagte
oppgaver fra de forretningsmessige oppgavene. 110 - sentralen er en liten virksomhet
både hva gjelder antall ansatte og økonomisk. En deling av virksomheten i to
organisasjonsformer mener v i fører til en for stor ressursbruk til styring og kontroll og til å
administrere selskapene.

Denne måten å organisere på gir Tønsberg kommune stor frihet til å organisere
tjenesten. Løsningen kan medføre store variasjoner i avtalestrukturen for komm unene;
og dermed tjenesteleveransen fra 110 - sentralen. Dette kan gi en krevende
arbeidssituasjon både administrativt og for alarmoperatørene.

Deltakerk ommunene vil ikke ha formell styring og kontroll med 110 - sentralen.

Anbefaling
KS - Konsulent legger vekt på at de deltakende kommunene skal ha en bedre mulighet til
eierstyring enn avtalebasert samarbeid gir anledning til.
Vi anbefaler ikke å d el e virksomheten i en kommunal enhet og et eget rettssubjekt.

1 3 Vertskommune - modellen
Verts kommunesamarbeid er organisert slik at en vertskommune får overført mynd igh e t til
å utføre oppga ver på vegne av en eller flere deltakerkommuner. Vertskommune -
modellen er e n lovfest et samarbeidsmodell i kommuneloven s kapittel 5 . F o rmålet med
denne samarbeidsmodellen er samarbeid for lovpålagte og individrett ede t j enester .
Samarbeidet kan væ re administrativt organisert eller gjennom folkevalgt nemnd . D isse to
samarbeid sformene er regulert i henholdsvis kommunelovens §§ 28 - 1 b og 28 - 1 c. En
folkevalgt nemnd skal være representert med to eller flere representanter fra hver av
deltakerkommunene.

Vertskommunesamarbeid er ikke eg et rettssubjekt , men en del av vertskommunen som
subjekt.

Vurdering
Tønsberg kommune vil være arbeidsgiver, og vil alene forplikte 110 - sentralen juridisk og
økonomisk. Tønsberg kommune vil organisere 110 - sentralen i den kommunale
organisasjonsstrukturen.

M erverdiavgiftskompensasjonsloven gjelder på lik linje med den øvri ge kommunale
driften.

Det økonomiske oppgjøret mellom kommunene og vertskommunen skal angis i
samarbeidsavtalen.

Nærmere regler for uttreden og avvikling av samarbeidet skal også angis i
samarbeidsavtalen. Hver deltaker kan si opp deltakerforholdet sitt med ett års skriftlig
varsel, men er deltakerkommunene enige, kan samarbeidsforholdet oppløses raskere.

Tønsberg kommune kan opprette et aksjeselskap for å drive den forretningsmessige
delen av 110 - sentralen. Dette gir mulighet til å skille lovpålagte oppgaver fra de
forretningsmessige oppgavene.
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Ingen av de to vertskommunemodellene er egnet til forretningsmessig virksomhet.

Anbefaling
KS - Konsulent anbefaler ikke vertskommune som organisering for 110 Sør - Øst.
Vi anbefaler ikke å dele virksomheten i e t vertskommunesamarbeid og et eget
rettssubjekt.

1 4 Kommunesamarbeid § 27 som egen enhet i
Tønsberg kommune.

Kom mune l oven § 27 gir h j e mmel for kommune ne til å etablere e t interkommunalt styre
for å lø se felles oppg aver. Loven stiller krav til at det skal være vedtekter for det
interkommunale styret. E t felles interkommunalt styre kan få mynd ighet til å treffe
avgj ørelser som gjeld er virksomhetens drift og organisering.

Vurdering
Alle deltakerne skal være med i styret. Det er anledning til å velge et unde rutvalg under
styret. På denne måten er styret det overordnede organet med møte 1 – 2 ganger per år.
Underutvalget velges av styret, og får ansvar innenfor rammen av avtalen som bør
regulere styrets ansvar og myndighet. Et slikt styre som overordnet organ med 52
medlemmer, og et underutvalg som det operative styret, vil være en ordning som kan
sammenliknes med representantskap et og styret i et Interkommunalt selskap.
Vedtektene kan gi bestemmelser om styret tilsvarende som for et representantskap. 110 -
Telem ark er organisert som et interkommunalt samarbeid etter § 27 i kommuneloven.
Årsmøtet med en representant fra hver kommune er øverste organ. Årsmøtet er
beslutningsdyktig dersom halvparten av de deltakende kommunene er til stede. Loven
må forstås slik at v ertskommunen rapporterer til årsmøtet.

Styret er å betrakte som et folkevalgt organ i henhold til KL § 29 nr. 3, og
saksbehandlingsreglene i kommuneloven gjelder dermed som utgangspunkt.

Oppsigelse av avtale om interkommunalt styre kan bringes inn fo r departementet, som
kan gi pålegg om at samarbeidet skal fortsette i et nærmere bestemt tidsrom eller inntil
videre, der samfunnsmessige interesser eller hensynet til samarb eidende kommuner
tilsier dette.

Tønsberg kommune vil være vertskommune og arbeidsgiver . Tønsberg kommune vil
organisere 110 - sentralen i den kommunale organisasjonsstrukturen.

§ 27 i kommuneloven inneholder ikke b estemmelse r om deltakernes ansvar for
virksomhetens forpliktelser. Dette anbefales regulert i vedtektene. Hvis ikke , vil Tønsberg
kommunen alene forplikte 110 - sentralen juridisk og økonomisk.

Minimumskravet til vedtektene regulerer blant annet at det skal avtales hvorvidt
deltakerkommunene skal gjøre innskudd til virksomheten, og hvorvidt styret har
myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakere økonomiske forpliktelser.
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Om ikke vedtektene sier noe annet , kan den enkelte kommune med ett års skriftlig varsel
si opp sitt deltakerforhold i et interkommunalt samarbeid og kreve seg utløst av det.
Utløsning ssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp, men
ikke til mer enn verdien av de midler vedkommende kommune har skutt inn.

Et interkommunalt samarbeid er en del av kommunen , og ikke i skatteposisjon.
Samarbeidet vil være omfattet av merverdiavgiftskompensasjonsloven på lik linje med
den øvrige kommunale driften.

Organisering etter § 27 som kommunal enhet er planlagt for et oppgavesamarbeid; og
ikke forretningsmessig drift. Med den tjenesteprofilen som foreslås, vil ikke denne
organiseringen være aktuell. Modellen passer bedre for lovpålagte oppgaver og tjenester
utført i utvidet egenregi. Vertskommunen kan eie et eget rettssubjekt for
forretningsmessige formål.

I forslag til n y kommunelov foreslå s endring er for § 27. Som n y betegnelse foreslås
kommunalt oppgavefellesskap. Kravene til innhold i avtalen øker ; herunder at det
avklares om det er et eget retts s ubjekt. Videre foreslås en fire års overgangsperiode for å
omdanne til et kommunalt oppgavefellesskap.

Anbefaling
KS - konsulent anbefaler ikke interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27 fordi
110 Sør Øst også skal drive forretningsmessig virksomhet.

1 5 Komm unesamarbeid § 27 som egen selvstendig
juridisk enhet

Et § 27 - samarbeid kan v ære e n del av den enkelte deltak e rkommunen eller et ege t
rettssubjekt. Dette må framgå av vedtektene. I dette kapitlet omtales organiseringen som
eget rettssubjekt. For øvrig vises til foregående kapittel.

Vurdering
Som eget rettssubjekt vil styret, hvis ikke annet er nedfelt i vedtektene, være arbeidsgiver
og kunne forplikte juridisk og økonomisk. Det samme gjelder muligheten til å eie et annet
selskap. Selv om modellen er te nkt for lovpålagte oppgaver og tjen ester utført i utvidet
egenregi, er det mulig for et § 27 - samarbeid som eget rettssubjekt å drive
forretningsmessig virksomhet.

Anbefaling
KS - Konsulent mener at § 27 - samarbeid som eget rettssubjekt er bedre egnet for 110
Sør - Øst enn et § 27 - styre med Tønsberg kommune som vertskommune . Hvis denne
modellen velges, må v edtektene omfatte flest mulig av kravene til et interkommunalt
selskap (IKS) etter lov om interkommunale selskap. Når vi ikke anbefaler den ne
organiseringe n, skyldes det lovens avgrensning til å løse felles oppgaver og ikke å drive
forretningsdrift. Når styrets myndighet i tillegg er avgrenset til virksomhetens drift og
organisering, mener vi dette ikke er den beste organiseringen.
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Vi anbefaler ikke å dele virksomheten i et § 2 7 - samarbeid og et eget rettssubjekt.

1 6 Interkommunalt selskap - I KS
Et selskap for interkommunalt samarbeid kan opprettes etter lov om i nterkommunale
selskaper. Deltake rne er kommun e r, fylkeskommun e r eller interkommunale selskap. E t
int erkommunalt selskap er et e ge t rettssubjekt som er utskilt fr a den enkelte
deltake rkommune. Lov om interkommunale selskap er utform et med tanke på virksomhet
som har e gne inntekter, typisk næringsv irksomhet. Eksempl e r på virksomhet organisert
som interkommunalt selskap er revisjon, renovasjon, energi , brann vesen, havnevesen og
vann - og avløp. Det er et krav om at det interkommunale selskapet har egen
selskapsavtale ; IKS - loven § 4. Det er minimumskrav til innhold, og hvert kommunesty re
må selv vedta avtalen.

Representantskapet er øverste organ og har minst én representant fra hver av
deltakerkommunene. Denne skal ha personlig varamedlem. Hver representant har én
stemme med mindre noe annet er fastsatt i selskapsavtalen. I så tilfell e benyttes
stemmeandel tilsvarende innbyggerandelen for hver deltaker. Representantskapet er
beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til stede, og disse
representerer minst to tredjedeler av stemmene.

Representantskapet skal ha minimum 2 m øter i året, og det er regulert hvilke saker
organet skal vedta. Dette er årsbudsjett og økonomiplan, samt årsregnskap og
årsrapport. Selskapsavtalen kan regulere flere saker som skal behandles i
representantskapet.

Styret er et obligatorisk organ med minst tre medlemmer, og velges av
representantskapet. Styret er ansvarlig for forvaltningen av selskapet. Hvis ikke annet er
bestemt , ansetter styret daglig leder.

Kommunens økonomiske forpliktelser
Den enkelte deltakerkommune hefter ubegrenset for en prosent - eller brøkdel av
selskapets forpliktelser. Den enkelte deltakers ansvar for selskapsforpliktelsene svarer til
deltakerens eierandel i selskapet med mindre annet fremgår av selskapsavtalen. At den
enkelte deltakers ansvar er ”ubegrenset” innebærer at deltakeren hefter med hele sin
formue - både ande l av selskapsform en og den øvrige formuen - for sin del av selskapets
totale forpliktelser.

En selskapskreditor må først gjøre sitt krav gjeldende mot selskapet. Dersom kreditor
ikke oppnår dekning av selskapet innen 14 dager regnet fra påkrav, kan kreditor kreve
den enkelte deltaker direkte for deltakerens andel av forpliktelsen. Den enkelte del taker
plikter ikke å gjøre innskudd i selskapet i større utstrekning enn det som følger av
selskapsavtalen eller loven. Selskapene kan derfor ikke uten særskilt hjemmel i
selskapsavtalen kreve at deltakerne f.eks. skal dekke underskudd eller bidra med nye
midler til utvidelse av virksomheten. Omfanget av en eventuell innskuddsplikt skal være
uttømmende regulert i selskapsavtalen. Plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet
må også være avtalt og ligge innenfor rammene av gjeldende lovgivning.

Inter kommunale selskap skal sette opp et årsbudsjett slik at det gir et realistisk bilde av
virksomheten og det forventede økonomiske resultatet av driften. Er det grunn til å anta
budsjettavvik, skal styret straks gi melding til representantskapet som skal beh andle
saken. Styret skal redegjøre for grunnen til budsjettavviket og legge frem forslag til
revidert budsjett. Representantskapet skal en gang i året vedta selskapets økonomiplan
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som skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede ut gifter, samlede
gjeldsbyrde og prioriterte oppgaver de 4 neste regnskapsårene.

Selskapet kan ikke ta opp lån med mindre det er særskilt fastsatt i selskapsavtalen at
selskapet skal ha slik adgang. Når det foreligger slik adgang , skal det i selskapsavtale n
være fastsatt en høyeste ramme for selskapets samlede låneopptak. Selskapet kan ta
opp lån for å finansiere investeringer i bygninger, anlegg og varige driftsmidler til eget
bruk, og for å konvertere eldre lånegjeld. Det kan ikke tas opp lån for den dele n av
anskaffelseskost som tilsvarer rett til kompensasjon for merverdiavgift . Selskapet kan ta
opp likviditetslån eller inngå avtale om likviditetstrekkrettighet.

Selskapets samlede lånegjeld skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid
for se lskapets samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for selskapets
anleggsmidler ved siste årsskifte. Selskapets likviditetslån skal være gjort opp senest når
årsregnskapet fastsettes. Ved regnskapsunderskudd som etter økonomiplanen skal
de kkes over flere år, kan løpetiden for likviditetslånet forlenges tilsvarende
inndekningsperioden. Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til
sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser.
Selskapet skal forvalte sine midler slik a t tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten at
det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at selskapet skal ha midler til
å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall. Utdeling av selskapets midler besluttes av
representantskapet etter forslag fra styret eller med styrets samtykke etter at regnskapet
for siste regnskapsår er fastsatt. Utdeling kan bare besluttes dersom midlene ikke trengs
til betaling av selskapsforpliktelser eller til selskapets virksomhet. Utdeling kan ikke
besl uttes ensidig av representantskapet, herunder utdeling utover det beløp som er
foreslått eller akseptert av styret. Representantskapet kan imidlertid redusere utdelingen
eller beslutte at et forslag om utdeling ikke skal etterkommes. Det skal i så fall gjø res
vedtak om ny disponering av midlene.

Skatte og avgiftsmessige forhold
I tråd med skatteloven § 2.2 er interkommunale selskap , jf r. lov om interkommunale
selskap , skattepliktige. Selskapet vi l være omfattet av kompensasjonsloven (Lov av 12.
desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner,
fylkeskommuner mv.). Avhengig av omfanget av salg av andre tjenester må en vurdere
om selskapet omfattes av lov om merverdiavgift i tillegg og vurdere tilleggsregistrering.

Vurdering
IKS er eget rettssubjekt. Selskapsformen er egnet for forretningsmessig virksomhet i et
samarbeid mellom kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskap.

Denne selskapsformen gir kommunene god mulighet til eierstyring og kontroll med
selskapet. Dette skje r gjennom utarbeidelse av selskapsavtalen, lovens krav til saker
som skal behandles i representantskapet, valg av styremedlemmer, leder og nestleder
og ved revidering av selskapsavtalen. Antall deltakere er imidlertid en utfordring både
ved første gangs be handling , og fordi revidering skal vedtas i så mange kommunes tyrer.
Der det er interkommunale brann - og redningstjenester organisert som IKS, kan disse
være deltakere i et eventuelt 110 Sør - Øst IKS. Dette kan redusere antall deltakere noe.

Selskapets sty re vil være formell arbeidsgiver. På samme må te som i aksjeselskap kan
de ansatte kreve å f å velge styremedlemmer av og blant de ansatte dersom det er flere
enn 30 ansatte. Ved færre en 30 ansatte har representant f o r de ansatte møte og talerett
i henhold til kom munelovens 26 . nr . 1.

Alle kommunene får ved IKS en lik rolle. Kommunene forholder seg til
representantskapet som likeverdige deltakere, og ikke til en vertskommune.



20

Lov om interkommunale selskap er under vurdering for å kunn e forhindre en skjult
subsidiering eller ulovlig og konkurransevridende offentlig støtte til IKSene. Forslagene til
endring er blant annet at det blir stilt krav til egenkapital og likviditet slik som i
aksjeselskap. Dersom de foreslått e endringene blir vedtatt, vil IKS bli mer likt et
aksjeselskap enn i dag. Etter vår vurdering er interkommunalt selskap en meget godt
egnet selskapsform for 110 Sør - Øst.

Anbefaling
KS - Konsulent anbefaler interkommunalt selskap (IKS) etter lov om interkommunale
selskap som selskapsform for 110 Sør Øst.

1 7 Utvidelse av Vestviken 1 1 0 I KS

Det er fullt mulig å utvide dagens Vestviken 110 IKS med flere deltakere ved at
Telemark - kommunene går inn i selskapet. En utvidelse med flere deltakere Vestviken
110 I KS har skjedd tidligere.

Ve d opptak av nye deltakere må ansvarsdelen endres, og nye deltakere vil bli ansvarlige
etter sin andel også for selskapets eldre gjeld dersom in kke annet fr a mgår av
selskapsavtalen.

Vurdering
Vi antar at en utvidelse av nåværende Vestviken IKS vil være lettere å gjennomføre fordi
selskapet allerede eksisterer, har gjennomført slik e utvidelser tidligere , og er et selskap
som har erfaring med denne organiseringen og med den samlede tje nesteporteføljen i
den nye 110 - sentralen.

Nåværende ansatte i Vestviken 110 beholder samme arbeidsgiver . Ansatte i 110
Telemark kommer under bestemmelsen om virksomhetsoverdragelse.

For ytterligere vurderinger viser vi til kapitlet foran.

Et moment til vurdering blant kommunene er et eventuelt ønske om å starte et helt nytt
selskap. Å starte med «blanke ark» er noen ganger viktigere enn å bygge videre på
eksisterende organisering.

Anbefaling
KS - Konsulent anbefalte i forrige kapittel interkommunalt selskap (IKS) som
selskapsform. Så sant det ikke er tungtveiende grunner til noe annet blant flertallet av
deltakende kommuner, anbefaler vi å utvide Vestviken 110 IKS.

1 8 A ksjeselskap AS

Interkommunalt samarbeid gjennom aksjeselskaper er regulert av aksjeloven. Loven er
utformet med tanke på virksomheter som har egne inntekter og som driver
næringsvirksomhet.

Oppgaver som kan løses gjennom aksjeselselskaper er begrenset og brukes ofte på
områder der det er åpnet for privat oppgaveløsning. Særlov åpner i liten grad for bruk av
aksjeselskap. Offentlig myndighetsutøvelse kan ikke delegeres til slike aksjeselskap.
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Kommuner kan delta i aksjeselskaper sammen med andre kommuner og
fylkeskommune r, men også sammen med andre offentlige rettssubjekter eller private.
Vedtak om å etablere et aksjeselskap ved å overføre en eksisterende kommunal
virksomhet til aksjeselskapet, vil som regel være en så sentral beslutning at vedtaket må
treffes av kommunes tyret selv.

Organisering av samarbeid i et aksjeselskap innebærer at den demokratiske styring og
kontroll skjer indirekte gjennom generalforsamlingen og oppnevning av styret for
virksomheten. Kommunestyret vil kunne treffe vedtak om hvordan kommunen skal
stemme i en bestemt sak. Vedtaket vil være bindende for kommunens representanter på
generalforsamlingen. Kommunestyret har ingen direkte innflytelse på hvordan et
aksjeselskap skal forvaltes. Det kan imidlertid vedtektsfestes at visse saker skal
be handles av generalforsamlingen. Kommunestyret kan øve innflytelse på selskapets
drift på andre måter. For eksempel ved å stille vilkår for ev entuelt kommunalt tilskudd til
selskapet.

Kommunens økonomiske forpliktelser
Aksjelovens § 1 - 2 innehar bestemmelser om an svarsbegrensning for aksjeeierne.
Aksjeeierne hefter ikke overfor kreditorene for selskapets forpliktelser. Aksjeeierne plikter
ikke å gjøre innskudd i selskapet eller i tilfelle i selskapets konkursbo i større utstrekning
enn det som følger av grunnlaget for aksjetegningen. Kommunens økonomiske ansvar
og risiko vil således i utgangspunktet kun være knyttet til den innskutte kapitalen.
Utdeling fra selskapet kan bare skje etter reglene om utbytte, kapitalnedsetting, fusjon
eller fisjon av selskaper, og tilb akebetaling etter oppløsning. Som utdeling regnes enhver
overføring av verdier som direkte eller indirekte kommer aksjeeieren til gode.

Aksjelovens kapittel 8 regulerer utdeling av utbytte. Beslutning om utdeling av utbytte
treffes av generalforsamlingen etter at styret har lagt frem forslag om utdeling eller annen
anvendelse av overskudd. Det kan ikke besluttes utdelt høyere utbytte enn styret har
foreslått eller godtar. Generalforsamlingen kan etter godkjenning av årsregnskapet for
siste regnskapsår, gi styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av
selskapets årsregnskap. Fullmakten kan ikke gjelde for lengre tid enn frem til første
ordinære generalforsamling. Innenfor rammen av aksjeloven kan det vedtektsfestes
handlingsregler for di sponering av , herunder utdeling av utbytte. Dersom selskapet ved
sin virksomhet ikke skal ha til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte, skal
vedtektene inneholde bestemmelser om anvendelse av overskudd og av formuen ved
oppløsning.

Skatte og avgiftsmessige forhold
I tråd med skatteloven § 2.2 er alle aksjeselskap skattepliktige. Selskapet vil selge 110 -
tjenester og eventuelt andre tjenester til kommunene. Lov om merverdiavgift omfatter
salg av varer og tjenester og vil komme til anvendelse .
M erverdiavgiftskompensasjonsloven kommer ikke til anvendelse. Denne
gjelder i det vesentlige der kommunestyret er overordnet organ , eller
organisasjonsformer omf attet av kommunale særlover.

Vurdering
Et ak sjeselskap er egnet for 110 Sør - Øst slik oppgaveporteføljen er foreslått.

Selskapets styre vil være formell arbeidsgiver. D e ansatte kan kreve å få velge
styremedlemmer av og blant de ansatte dersom det er flere enn 30 ansatte.

Eierstyringen vil skje gjennom vedtekter, aksjonæravtale og generalforsamling.
Kommunestyrene må fatte vedtak om etableringen og vedtektene. Kommunene vil
påvirke gjennom generalforsamling. I IKS må representanten eller vararepresentant
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møte i representant skapet. K ommunene kan til generalforsamling la a n d re møte med
fullmakt . Når så mange kommuner skal delta, vil dette gjøre det lettere å sikre innflytelse
for hver kommune . R epresentantskap et i et IKS kan oppleve ikke å være
beslutningsdyktig. Sjansen for dette er betydelig mindre i et aksjeselskap.

Anbefaling
KS Konsulent mener aksjeselskap er bedre egnet til 110 Sør - Øst enn alle former for
interkommunalt samarbeid etter kommunelovens bestemmelser. Aksjeselskapet er egnet
for forretningsmes sig virksomhet i et marked. Den sikrer god eierstyring, men likevel
svakere enn for IKS. IKS - loven har krav om vedtak av årsbudsjett og økonomiplan i
representantskapet. Dette gir mulighet for en tett ere kontroll og oppfølging av selskapets
utvikling gjenn om et IKS .

1 9 A nbefalinger

KS Konsulent anbefaler ut fra en samlet vurdering interkommunalt selskap som
organisering og selskapsform. Vestviken 110 er IKS i dag, og 110 - Telemark har
organisert sitt § 27 - styre med klare likhetstrekk til et interkommunalt selskap. Dette er
derfor en kjent e organisering er for kommunene, og for 110 - sentralenes ledere og
medarbeidere og brann - og redningstjenestene.

Når vi anbefaler IKS fram for AS, skyldes det i hovedsak v år erfaring . Denne viser at
kommunene som deltar i selskap der de selv skal yte et betydelig tilskudd til driften ,
ønsker en best mulig eierstyring og kontroll med selskapets drift og utvikling. Lov om
interkommunale selskap, og særlig bestemmelsene om representantskapet, gir dette
grunnlaget.

Uavhengig av organisering vil det faktum at 52 kommuner skal ha en best mulig felles
eierstyring av selskapet være en utfordring. Antallet kommuner vil bli færre; likevel vil
antallet kommuner by på koordineringsutfordringer i forkant av
representantskapsmøtene. Å s ikre felles formål, mål og resultatkrav vil gjelde alle
organiseringer der 110 - sentralen er eget rettssubjekt. I et administrativt
vertskommunesamarbeid eller et rent avtalebasert samarbeid om kjøp og salg av
tjenester vil slik felles eierstyring være uakt uelt.

Når det gjelder organisering og daglig drift av selskapet mener vi det er en fordel å
organisere 110 - sentralen uavhengig av et brannvesen. Dette kan skje for alle modeller. I
en vertskommunemodell vil imidlertid organisering knyttes til kommunens ledelses - og
organisasjonsstruktur. Vår begrunnelse er at med 26 brannvesen i 110 - regionen, vil det
være en fordel ikke å ha bindinger til ett brannvesen. Det er imidlertid faglige fordeler ved
å tilhøre et brannfaglig kompetansemiljø; også med tanke på re kruttering.

I og med den endelige tjenesteporteføljen ikke er vedtatt, kan vi vanskelig være eksakte
på anbefalinger om kryssubsidiering og offentlig støtte. Det samme gjelder for skatt og
avgiftsmessige forhold knytte t til salg av tilleggstjenester . Vi har i våre beskrivelser
ønsket å vise forhold som må vektlegges, og har benyttet disse ved å anbefale
interkommunalt selskap.

Spørsmål om kommunen som markedsaktør, offentlig støtte, skatt og avgifter er tema
som har stor oppmerksomhet for 110 - sentra lene. Vi anbefaler derfor en egen vurdering
av disse forholdene når tjenesteprofilen og selskapsform er valgt. Videre er det mulig å
be om en bindende forhåndsuttalelse fra skatteetaten om skatt , merverdiavgifts og
kompensasjon for m erverdiavgift. En slik uttalelse er bindende for skatteetaten dersom
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selskapet innretter seg helt etter hvordan det er skissert i forespørselen til skatteetaten.

For de kommunene som har vedtatt slå seg sammen, anbefales det å behandle saken i
fellesnemnda før den legges fram for kommunestyrene.

20 Kilder

Brev DSB til kommuner, brannsjefer og ledere av 110 - sentralene, «Vedtak om
nye 110 - regioner og samlokalisering av nødmeldingstjenesten», datert
15.03.16
Årsberetning 2016 Brannalarmsentralen 110 - Telemark
Prosjektgruppas forslag til tjenester i 110 Sør - Øst, datert
Stortingsvedtak 10.06.15
Innst illing 306 S (2014 - 2015)
Prop osisjon 61 LS (2014 - 2015)
Brann - og eksplosjonsvernloven
Kommuneloven
Lov om interkommunale selskap
Lov om aksjeselskap
Forskrift o m offentlige anskaffelser
Skatteloven
Lov om merverdiavgift
Kompensasjonsloven
NOU 2016: 4 Ny kommunelov



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4413-2  Arkiv: Q34  

 

Sak: 149/17 

 

Saksprotokoll - Etablering av nye ladepunkter for ladbar motorvogn  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

1. Det etableres ladepunkter for ladbar motorvogn i henhold til parkeringsforskriften, 

med minimum 10 % andel av totalt antall p-plasser.  

 

2. Det innføres betaling for strømforbruket ved lading etter markedspris. 

 

3. Det inngås avtale med en leverandør om utbygging, drift og vedlikehold av 

ladepunktene.  

 

4. Etablering av nye ladepunkter for ladbar motorvogn. Det etableres hurtig 

ladepunkter for ladbar motorvogn i henhold til parkeringsforskriften, med minimum 

10% andel av totalt antall p-plasser 

Rådmannen vender tilbake i egen sak vedrørende kostnadene ved etablering av 

hurtigladestasjoner. 

 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 21.11.2017: 

 

Nena Bjerke (FrP) fremmet følgende forslag til endring i pkt. 1: 

«Etablering av nye ladepunkter for ladbar motorvogn. 

Det etableres hurtig ladepunkter for ladbar motorvogn i henhold til parkeringsforskriften, med 

minimum 10% andel av totalt antall p-plasser. 

Rådmannen vender tilbake i egen sak vedrørende kostnadene ved etablering av 

hurtigladestasjoner». 

  

Ordfører foreslo følgende omforente forslag som Formannskapet sluttet seg til: 

Nena Bjerkes (FrP) forslag legges til som nytt pkt. 4. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag samt ordførerens omforente forslag ble enstemmig vedtatt som 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4413-1   Arkiv: Q34  

 

 

Etablering av nye ladepunkter for ladbar motorvogn  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det etableres ladepunkter for ladbar motorvogn i henhold til parkeringsforskriften, med 

minimum 10 % andel av totalt antall p-plasser.  

2. Det innføres betaling for strømforbruket ved lading etter markedspris. 

3. Det inngås avtale med en leverandør om utbygging, drift og vedlikehold av 

ladepunktene.  

 

 

 

  

Sammendrag 

I henhold til ny sentral parkeringsforskrift er kommunen forpliktet til å tilby minimum 6 % 

ladeplasser av totale antall kommunale parkeringsplasser. Minimumskravet på 6 % utgjør en 

kostnad i størrelsesorden kr 4,0 – 4,5 millioner.  

 

Alternativ kostnadsberegning ved å etablere 10 % ladepunkter istedenfor minimumet på 6 % 

blir i størrelsesorden ca. 5,0 millioner kroner. Se skjema lenger ned i dokumentet. 

 

Ladepunktene skal ha betalingsløsning. I dag er det gratis å lade og rådmannen mener det er 

nødvendig at ladepunktene forberedes for betalingsløsninger da kommunen i fremtiden ikke 

kan eller bør gi gratis strøm til lading. 

 

Rådmannen vuderer at kommunen har behov for bistand med prosjektering, bygging, samt 

videre drift og vedlikehold av ladepunkter på kommunale p-plasser. Etablering av evt. ladepkt. 

kan komme på plass i løpet av 2018.  

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Jfr. Forskrift § 35 i Parkeringsforskriften, er kommunen forpliktet til å tilby ladeplass på 

minimum 6 % av totale antall plasser. 

 



- 

På parkeringsområdet skal det tilbys lademulighet for ladbar motorvogn på et tilstrekkelig 

antall parkeringsplasser, det vil si at det i alminnelighet til enhver tid er en ledig plass med 

lademulighet. Virksomheten har likevel ikke plikt til å tilby lademulighet på mer enn seks 

prosent av det totale antallet plasser. 

Statens vegvesen kan gjøre unntak fra kravet i første ledd dersom investerings- eller 

driftskostnadene blir urimelig høye. 

Trer i kraft 1 jan 2018. 

 

Det finnes pr. i dag 6 ladepunkter på Ringerike kommunes parkeringsområder. Disse 

ladepunktene er bygget og driftes av Ringeriks-Kraft. Ringeriks-Kraft oppgir at disse nå krever 

mye vedlikehold og er modne for utskifting.  

Kommunens totale antall parkeringsplasser er pr i dag ca. 480 stk., hvorav 6 % utgjør 30 stk. 

Dette resulterer i et behov for å etablere 30 stk. nye ladepunkter da vi forutsetter at de 

ladepunktene som finnes i dag også skiftes ut.  

 

Alternativ til et minimum er å etablere ladepunkter til f.eks. 10 %, noe som utgjør 48 stk. 

 

Det anes som fordelaktig å etablere de nye ladepunktene på kommunens «større» p-plasser. 

Dette for å få «stordriftsfordeler» pr. målerskap. Ladepunkter ved gateparkering anses som lite 

aktuelt.  

 
 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Formannskapet behandlet 24.01.2017 sak ang. ny parkeringsforskrift, saks nr. 16/4210.  

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 

framtidig innføring av betaling for ladestrøm.  

 



- 

Økonomiske forhold 

Erfaringstall på etablering av vanlige ladepunkter er ca. kr 35.000,- for ladepunkter med lav 

effekt (inntil 7,2 kW), forutsatt mulighet for tilkobling til et eksisterende målepunkt. Prisen for 

hurtigladere (50 kW) er betydelig høyere da det normalt må utbedringer på infrastrukturen (ny 

trafo, nytt ledningsnett etc.). På hvert parkingsområde hvor det skal stå ladepunkter må det 

også settes opp et målerskap for registrering av strømforbruk. Kostand pr. skap er ca. kr 

60.000,-. I tillegg kan det komme uforutsette kostander anslått til kr 500.000,-, samt kostander 

til strømtilførsel (graving og kabel) anslått til kr 1.500.000,-. Erfaringstall for etablering av 

hurtigladere er i størrelsesorden kr 390.000,- til 550.000,- for selve ladepunktet. Kostnader til 

nødvendig ny infrastruktur kommer i tillegg. Utbygging med hurtigladestasjoner er derfor ikke 

aktuelt i denne omgang.  

 

Forvaltningsavdelingen har ikke spesialkompetanse på fagfeltet ladestasjoner, og det er derfor 

behov for å engasjere konsulent/prosjektleder for å få dette gjennomført. Anslått kostand til 

dette er ca. kr 700.000,-. Totalkostnad for prosjektet ved å bygge ladepunkter til 10 % 

ladepunkter blir ca. kr 5 millioner kroner. 

 

Alternativ kostnadsberegning er ved å etablere 6 % ladepunkter, minimumskravet, istedenfor 

10 %. Totalkostnad for prosjektet blir da i størrelsesorden ca. kr. 4,0 – 4,5 millioner kroner. 

Nye ladepunkter skal ha betalingsløsning for betaling, da kommunen i fremtiden ikke kan gi 

gratis strøm til lading. 

 

Investeringsmidler ligger ikke inne i rådmannens forslag til handlingsprogram 2018 – 2021.  



- 

 
 

Alternativt forslag til vedtak: 

 

1. Det etableres ladepunkter for ladbar motorvogn i henhold til parkeringsforskriften, med 

minimum 6% andel av totalt antall p-plasser.  

2. Det innføres betaling for strømforbruket ved lading etter markedspris. 

3. Det inngås avtale med en leverandør om utbygging, drift og vedlikehold av 

ladepunktene.  

 

Rådmannens vurdering 

Kommunen er forpliktet til minimum å etablere 6 % ladepunkter i henhold til gjeldende 

Parkeringsforskrift (§ 35). Rådmannen anbefaler derfor å beslutte utbygging av ladepunkter for 

ladbar motorvogn i henhold til Parkeringsforskriften (§ 35) og samtidig bygge ut for 10 % 

dekning for å vise at Hønefoss er en by som satser på miljøet.  

 

Det innføres betaling for strømforbruket ved lading etter markedspris. 

Det inngås avtale med en leverandør om utbygging, drift og vedlikehold av ladepunktene. 

Finasiering kommer rådmannen tilbake til i forbindelse med behandlingen av 1. tertial 2018. 

 

 

Vedlegg 
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 Ringerike kommune, 30.10.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Cornelis Cliteur 

 

saksbehandler: Morten Fagerås 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4458-2  Arkiv: 210  

 

Sak: 138/17 

 

Saksprotokoll - Månedsrapportering september 2017  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Månedsrapport september 2017 tas til orientering 

 
 

Behandling i Formannskapet 21.11.2017: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4458-1   Arkiv:   

 

 

Månedsrapportering september 2017  
 

Forslag til vedtak: 

Månedsrapport september 2017 tas til orientering 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Rådmannen leverer månedsrapport med økonomisk årsprognose 9 ganger i løpet av året. 2 av 

disse er tertialrapporter som skal innehold noe mer utfyllende informasjon om situasjonen 

innenfor drift og investering. 

 

Sammendrag 

Årsprognosen indikerer at Ringerike kommune vil oppnå et regnskapsresultat i 2017 som viser 

et merforbruk på 9,3 mill kroner, i forhold til budsjett.  

Prognosene har forbedret seg med 2,1 mill kroner fra forrige månedes øknomirapportering.  

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

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

SAMLET RESULTAT -241 744 -203 306 -56 508 146 798 9 284 0 -9 284 -11 389

Folkevalgte og revisjon 5 594 6 825 7 453 628 9 792 9 917 125 1 % 125

Administrasjon og fellestjenster 78 787 78 383 76 516 -1 867 99 923 96 316 -3 607 -4 % -3 591

Barnehage 129 011 134 280 136 926 2 646 183 921 185 393 1 472 1 % 118

Grunnskole 194 637 213 048 206 575 -6 473 287 478 285 178 -2 300 -1 % -2 565

Spesielle tiltak barn og unge 95 455 111 281 117 874 6 593 160 024 161 499 1 475 1 % 2 200

Kulturtjenesten 14 081 18 524 20 748 2 224 27 318 27 308 -10 0 % -10

Helse og omsorg 459 557 462 577 431 489 -31 088 615 620 592 546 -23 074 -4 % -22 584

Samfunn 68 481 54 329 54 860 531 111 694 107 210 -4 485 -4 % -8 452

Avsetninger, overføringer -73 464 -80 304 -5 910 74 394 -5 395 -6 695 -1 300 19 % -1 300

Skatt og rammetilskudd -1 239 870 -1 251 768 -1 176 694 75 074 -1 594 445 -1 574 945 19 500 -1 % 19 500

Finans 25 988 49 519 73 655 24 136 113 354 116 274 2 920 3 % 5 170  
 

 

Etter justeringer i forbindelse med 1. tertialrapport er det budsjettert med et «overskudd» i år 

på 33,8 mill kroner (avsetning til disposisjonsfond).  



- 

Dersom regnskapsresultatet blir slik årsprognosen nå indikerer, vil årets «overskudd» bli 

redusert til ca. 24,5 mill kroner.  

 

Sykefraværet for Ringerike kommune var totalt 4,2% i august 2017. Det er 1,2 prosentpoeng 

lavere enn august 2016.  

 

Pr september 2017 har vi 2260 ansatte fordelt på 1782 årsverk. Det er hhv. 23,8 og 50 flere 

enn september i fjor. Andelen deltidsansatte og personer på variabel lønn, er økt noe. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Vi styrer fortsatt mot et positivt regnskapsresultat ved årets slutt, og månedens prognose er 

forbedret med 2,1 mill kroner. Det beregnes en økning i finansutgiftene, men samtidig har flere 

tjenesteområder kommet nærmere en budsjettbalanse. 

Sykefraværet synker fortsatt og fraværet i august er lavere enn samme tid i fjor. 

 

 

 

Vedlegg 

Månedsrapport september 2017 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 
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Ri ng er i k e kom m une – Mån eds r a ppor t  s ep t em b er  2017  

1. Innledning 
Denne rapporten skal gi en status over driften i Ringerike kommune i forhold til de økonomiske 

planer som er lagt for 2017. Årsprognosen som her legges frem er utarbeidet på grunnlag av 

regnskapstall pr 30.09.2017.  

Det må tas høyde for at uforutsette hendelser, skatteinntekter, pensjonskostnad og 

regnskapstekniske disposisjoner ved årets slutt kan få resultateffekt både positivt og negativt i 

forhold til årsprognosen som vises i denne rapporten. 

2. Årsprognose 
Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2017 som viser et merforbruk i 

forhold til budsjett på 9,3 mill. kroner. Dette er en forbedring fra forrige økonomirapport på 2,1 mill. 

kroner. 

 

Etter justeringer i forbindelse med 1. tertialrapport er det budsjettert med et «overskudd» i år på 

33,8 mill kroner (avsetning til disposisjonsfond). Blir regnskapsresultatet slik årsprognosen nå 

indikerer, vil årets «overskudd» være redusert til ca. 24,5 mill kroner.  

3. Kommentarer til årsprognosen  

Barnehage 

Barnehageområdet har et positivt avvik på 1,5 mill kroner i forhold til budsjett. Dette skyldes i 

hovedsak en nedgang i antall barn i private barnehager fra høsten og prognosen på utbetaling av 

kommunalt drifts- og kapitaltilskudd er justert ned fra september måned. De kommunale 

barnehagene drifter samlet sett innenfor de økonomiske rammene som er gitt.  

Grunnskole 

Rammeområdet forventer et overforbruk på 2,3 mill kroner, det er 0,3 mill kroner lavere enn ved 

forrige rapportering. Det er fortsatt høy aktivitet og et merforbruk på Læringssenteret for voksne 

samt merutgifter til Introduksjonsstønad.  

Alle tall i 1000 kr Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Årsprognose Årsbudsjett Avvik Avvik Avvik forrige
Rammeområdene pr sept 2016 hittil 2017 hittil 2017 hittil 2017 (inkl endr 1. T) % rapportering

SAMLET RESULTAT -241 744 -203 306 -56 508 146 798 9 284 0 -9 284 -11 389

Folkevalgte og revisjon 5 594 6 825 7 453 628 9 792 9 917 125 1 % 125

Administrasjon og fellestjenster 78 787 78 383 76 516 -1 867 99 923 96 316 -3 607 -4 % -3 591

Barnehage 129 011 134 280 136 926 2 646 183 921 185 393 1 472 1 % 118

Grunnskole 194 637 213 048 206 575 -6 473 287 478 285 178 -2 300 -1 % -2 565

Spesielle tiltak barn og unge 95 455 111 281 117 874 6 593 160 024 161 499 1 475 1 % 2 200

Kulturtjenesten 14 081 18 524 20 748 2 224 27 318 27 308 -10 0 % -10

Helse og omsorg 459 557 462 577 431 489 -31 088 615 620 592 546 -23 074 -4 % -22 584

Samfunn 68 481 54 329 54 860 531 111 694 107 210 -4 485 -4 % -8 452

Avsetninger, overføringer -73 464 -80 304 -5 910 74 394 -5 395 -6 695 -1 300 19 % -1 300

Skatt og rammetilskudd -1 239 870 -1 251 768 -1 176 694 75 074 -1 594 445 -1 574 945 19 500 -1 % 19 500

Finans 25 988 49 519 73 655 24 136 113 354 116 274 2 920 3 % 5 170
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Ri ng er i k e kom m une – Mån eds r a ppor t  s ep t em b er  2017  

Spesielle tiltak barn og unge 

Samlet melder rammeområdet et positivt avvik på 1,5 mill. kroner i fht. budsjett. Det er en reduksjon 

på 0,7 mill kroner i fht. sist måned. Dette skyldes økte utgifter til kjøp av institusjonsplasser i 

barnevernet samt økt tjenestebehov til barn i barnebolig og avlastning. 

Helse og omsorg 

Området melder om et merforbruk på 23,1 mill kroner, det er 0,5 mill høyere enn ved siste 

rapportering. Det økte merforbruket skyldes utgifter til reparasjoner ved innbytte av leasing-biler til 

hjemmetjenesten. I alt ni biler skal byttes inn før nyttår. 

Samfunn 

Området melder et merforbruk på 4,5 mil kroner. Det er en forbedring på 4 mill kroner i forhold til 

forrige måneds rapport. Det meldes nå om forbedret prognose på flere enheter, og i hovedsak dreier 

besparelsen seg om ubesatte vakante stillinger og sparte lønnsutgifter samt økte inntekter på 

prosjektledertimer.  

Rekruttering pågår og de vakante stillinger forventes å bli besatt rundt årsskiftet.  

Utbyggingsavdelingen ligger an til å kunne nå salgsinntektene som er satt i budsjett, og etter en ny 

gjennomgang er prognosen justert med 2,5 mill kroner som en følge av dette, i fht sist måned. Til 

tross for at man gjennom året hatt en ubesatt prosjektlederstilling og de siste tre månedene også har 

spart lønnsmidler til jurist, klarer man å fakturer timer som forventet og samtidig spare lønn. Dette 

på grunn av at det nå er store prosjekter som pågår og det gir en større utnyttelsesgrad av 

prosjektledernes tid. 

Holder man utgiften til Borglund hengebru 0,9 mill kroner og venstresving Ringmoen 5 mill kroner 

utenfor regnestykket, kan Samfunn levere et mindreforbruk ved årets slutt på 1,4 mill kroner. 

Finans 

Prognosen viser netto høyere utgifter enn forrige måned, men anslaget ligger fortsatt under budsjett 
med et mindreforbruk på 2,9 mill kroner. 
Prognosen for rente- og avdragsutgifter er justert opp med 3,3 mill kroner. Videre forventes økte 
renteinntekter på 1 mill kroner på konsernkonto. Samlet sett er dette en netto negativ endring på 2,3 
mill kroner på finansområdet i fht. forrige måneds rapport. 
 

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 tillegg kommer eventuelle familiegjenforeninger.  

IMDI har senere redusert tallet på enslige mindreårige til 10.  

Fram til 1. oktober var det bosatt 89 personer, 63 flyktninger, 7 mindreårige enslige og 19 gjennom 

familiegjenforening.  
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5. Likviditetssituasjonen 
Kommunen har bedret sin likviditetssituasjon de siste årene. Ved inngangen til 2017 har kommunen 

ca. 405 mill. kroner i likvide midler på bankkonto. Ved utgangen av september er beløpet ca. 484 mill. 

kroner. I tillegg har kommunen en driftskreditt på 100 mill. kroner knyttet til driftskontoen, og ca. 

135 mill. kroner i verdipapirfond tilknyttet Fossefondet. Driftskreditten har ikke vært benyttet så 

langt i 2017.     

6. Investeringer 
Det er i 2017 planlagt investeringer som samlet vil gi brutto investeringsutgifter på rundt 600 mill. 

kroner for året - før justeringer 2. tertial.  Tabellen viser et utdrag av disse: 

 

Vedtatt budsjettramme for Prosjekt Benterud skole er 353 mill. kroner totalt. Prosjektet følger 

oppsatt fremdriftsplan.  

Heradsbygda omsorgssenter er foreløpig vedtatt med en totalramme på 330 mill. kroner. Rammen 
må indeksreguleres frem til en ferdigstillelse. 

 
Det er forsinkelser i prosjektet Overføringsledninger Åsa - Monserud. 

 
Monserud renseanlegg går som planlagt. 
  

Prosjekt nr. Prosjekt  Regnskap hittil 2017 Årsbudsjett 2017

Ikke rentable investeringer

10001 Ullerål skole 24 083 527                           19 094 752                           

10004 Benterud skole 46 382 190                           129 987 321                         

10006 Heradsbygda omsorgssenter 539 507                                 15 416 254                           

10021 Hjelpemiddellager 1 734 974                             6 699 247                             

10017-18 Bibrannstasjoner Nes og Sokna 3 017 639                             8 594 350                             

10026 Veienmarka ungdomsskole 5 052 024                             5 000 000                             

19302 VPI - Rehabilitering av veibruer 5 957 651                             7 952 847                             

Rentable investeringer

15004 Nes i Ådal vannverk 21 054 272                           23 936 276                           

15005 Sokna vannverk 3 855 934                             2 947 293                             

15006 Ringerike vannverk 40 670 004                           65 816 102                           

15008 Overføringsledninger Åsa - Monserud 1 210 069                             19 830 660                           

15013 Utbygging Monserud renseanlegg 56 334 847                           149 167 166                         
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7. Sykefravær 
Sykefraværet for Ringerike kommune var totalt 4,2% i august 2017, og det er 1,2 prosentpoeng 
lavere enn august 2016. Det er en nedgang i legemeldt langtidsfravær på 1,2 prosentpoeng og 
korttidsfraværet går ned med 0,5 prosentpoeng. Det egenmeldte fraværet har økt med 0,1 
prosentpoeng.  
Samlet sykefravær er uforandret eller har gått ned på alle sektorer, unntatt på Samfunn og på 
Spesielle tiltak barn og unge - her er det langtidsfraværet som har økt.  
 

  
  

August 2016 August 2017 

Hele kommunen 
Totalt 5,4 4,2 

Egenmeldt 0,7 0,8 

  Korttid  1,3 0,8 

  Langtid 4,7 3,5 

Administrasjon og fellesutgifter 
Totalt 3,7 3,2 

Egenmeldt 0,9 0,6 

  Korttid 0,7 0 

  Langtid 2,9 2,6 

Barnehage 
Totalt 5,3 5,3 

Egenmeldt 1 0,8 

  Korttid 1,2 0,8 

  Langtid 4,3 4,5 

Grunnskole 
Totalt 3,1 2,4 

Egenmeldt 0,2 0,2 

  Korttid 0,7 0,5 

  Langtid 2,8 2,2 

Spesielle tiltak barn og unge 
Totalt 3,5 4,3 

Egenmeldt 1 1 

  Korttid 0,7 0,7 

  Langtid 2,5 3,4 

Kulturtjenesten 
Totalt 0 1,3 

Egenmeldt 0 0 

  Korttid 0 0 

  Langtid 0 1,3 

Helse og omsorg  
Totalt 8,1 8,1 

Egenmeldt 1 0,9 

  Korttid 1,9 1,7 

  Langtid 7,1 7,1 

Samfunn (Tekniske områder) 
Totalt 3,4 4,2 

Egenmeldt 0,5 0,8 

  
Korttid 1,1 0,8 

Langtid 2,9 3,5 

Egenmeldt = egenmelding 1-8 dg.  Korttid = legemeldt fravær 1-16 dg. Langtid = legemeldt fravær 1-365 dg. 
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8. Utvikling antall ansatte årsverk og timer august 2017 

Tabellen viser antall årsverk og ansatte pr september 2017.  

I forhold til september i fjor, har antall årsverk økt med 23,8 og antall ansatte er gått opp med 50. 
Antall årsverk med variabel lønn er økt med 15 og det er noe flere ansatte i deltidsstillinger nå enn på 
samme tid i fjor.  
 

Rammeområder Antall årsverk Antall ansatte 

      

Folkevalgt og revisjon 2 2 

Administrasjon og fellesutgifter * 101 112 

Barnehage 162 193 

Grunnskole 430 490 

Spesielle tiltak barn og unge 146 200 

Kulturtjenesten 19 32 

Helse og omsorg 695 989 

Samfunn 227 242 

  1782 2260 

      

Årsverk med variabel lønn 260   

 

*) Administrasjon og fellestjenester inkluderer lærlinger. Antallet har økt fra 16 i september 2016 til 
22 i september 2017 (12 stk.  pr august 2017)  
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VEDLEGG 1: Økonomisk prognose pr hovedområde 
Ringerike kommune har delt sitt driftsregnskap inn i 11 rammeområder. I årsbudsjettet vedtas de 

økonomiske rammene for 9 av disse områdene i tabell 1B, og budsjettene for skatt og rammetilskudd 

samt finans vedtas i tabell 1A.  

 

Alle tall i 1000 kr Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

2016 pr sept hittil 2017 ÅRSAVVIK i % rapport

Folkevalgte og revisjon

Driftsregnskap 5 594 6 825 9 792 9 917 125 1 % 125

Inntekter 6 574 -1 153        -230                      -440                   -210 48 % -210

Utgifter -980 7 978          10 022                  10 357               335 3 % 335

Administrasjon og fellestjenester

Driftsregnskap 78 787 78 382 99 923 96 316 -3 607 -4 % -3 590

Inntekter 86 362 -9 041        -13 066                -12 211             855 -7 % 818

Utgifter -7 574 87 423       112 989                108 527            -4 462 -4 % -4 408

Barnehage

Driftsregnskap 129 011 134 280 183 921 185 393 1 472 1 % 117

Inntekter 151 602 -22 501      -27 790                -27 664             126 0 % -291

Utgifter -22 591 156 782     211 711                213 057            1 347 1 % 408

Grunnskole

Driftsregnskap 194 637 213 048 287 478 285 178 -2 300 -1 % -2 565

Inntekter 244 370 -55 861 -80 534 -74 435 6 099 -8 % 2 476

Utgifter -49 733 268 909 368 012 359 613 -8 399 -2 % -5 041

Spesielle tiltak barn og unge

Driftsregnskap 95 455 111 281 160 024 161 499 1 475 1 % 2 200

Inntekter 109 647 -22 734 -22 742 -22 052 690 -3 % -805

Utgifter -14 192 134 014 182 766 183 551 785 0 % 3 005

Kulturtjenesten

Driftsregnskap 14 081 18 524 27 318 27 308 -10 0 % -10

Inntekter 18 615 -3 211 -5 462 -5 392 70 -1 % 70

Utgifter -4 534 21 735 32 780 32 700 -80 0 % -80

Helse og omsorg

Driftsregnskap 459 557 462 577 615 620 592 546 -23 074 -4 % -22 584

Inntekter 625 214 -148 011 -170 670 -219 900 -49 229 22 % -49 430

Utgifter -165 657 610 588 786 290 812 446 26 155 3 % 26 846

Samfunn

Driftsregnskap 68 481 54 329 111 694 107 210 -4 485 -4 % -8 451

Inntekter 189 886 -171 664 -143 195 -131 162 12 033 -9 % 9 023

Utgifter -121 405 225 993 254 889 238 372 -16 518 -7 % -17 474

Avsetninger, overføringer

Driftsregnskap -73 464 -80 304 -5 395 -6 695 -1 300 19 % -1 300

Inntekter -10 489 -70 185      -181 218              -188 480           -7 262 4 % -7 262

Utgifter -62 975 -10 119      175 823                181 785            5 962 3 % 5 962

Skatt og rammetilskudd

Driftsregnskap -1 239 870 -1 251 768 -1 594 445 -1 574 945 19 500 -1 % 19 500

Inntekter 0 -1 287 899 -1 642 445 -1 622 945 19 500 -1 % 19 500

Utgifter -1 239 870 36 131 48 000 48 000 0 0 % 0

Finans

Driftsregnskap 25 988 49 519 113 355 116 274 2 919 3 % 5 170

Inntekter 85 107 -77 488      -31 550                -82 059             -50 509 62 % -51 509

Utgifter -59 119 127 007     144 905                198 333            53 428 27 % 56 679
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Innledning / bakgrunn 

Formannskapet i Ringerike kommune ønsker svar på konsekvensene for forbruksgebyret 

(årsgebyr) for vann og avløp i årene 2017 til 2020 dersom tilknytningsgebyret økes. 

Formannskapet ønsker å få belyst tre ulike scenarier; dobling, tredobling og firedobling av 

tilknytningsgebyret. 

 

I tillegg ønskes det en gebyranalyse som viser gebyrutviklingen for gebyrområdene vann og 

avløp med og uten Hole kommune. En analyse som redegjør for befolkningsvekstens 

innvirkning på utviklingen av gebyrsatsene i kommunen i årene 2017-2036. 

 

Vedlagt saken ligger to rapporter utarbeidet av EnviDan Momentum som svar på denne 

bestillingen. 

 

Investeringer 

Det er vedtatt betydelige investeringer innenfor vann og avløp de nærmeste årene. Bakgrunnen 

er at dagens kapasitet er nådd. Etter 2020 er det ikke lagt inn store investeringer innenfor VAR 

område. 

 

Med de investeringene som nå blir gjennomført er rådmannens vurdering at vi har nok 

kapasitet innenfor avløp i mange år fremover. Renseanlegget vil ha en kapasitet på 48 000pe 

når det er ferdig. Med Hole har vi nok kapasitet til 42 000pe. Dette er med det antall 

innbyggere Hole har i dag. 

 

De største investeringene er nytt vannverk og utvidelsen av Monserud renseanlegg. 

 

Ringerike vannverk 



- 

Budsjett på 120 mill kr. Byggestart i juni 2016. Ferdigstilles i desember 2017. Da vil det være 

en periode med prøvedrift frem til mars 2018. 

Dagens kapasitet er på ca 23000pe. Nytt anlegg vil være på 60 000pe. 

Dagens produksjon er på 100 l/s. Nytt anlegg ved full drift vil ha en produksjon på 225 l/s 

Nytt høydebasseng på 3000m3 er en del av prosjektet. 

 

Monserud renseanlegg 

Budsjett på 350 mill.  

Byggestart november 2016. Planlagt ferdigstillelse januar 2019. Det vil være prøvedrift fra 

februar 2019- august 2019.  

Dagens kapasitet er nådd på 24 000pe. Maks kapasitet på nytt anlegg er 36 000pe. Total 

kapasitet fullt utbygd er 60 000pe 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune har engasjert EnviDan Momentum til analysearbeidet. Det er i saken 

vurdert økning av tilknytningsgebyret. I tillegg er det gjort en analyse av gebyrutviklingen på 

vann og avløp, med og uten Hole på avløp. 

 

Tilknytningsgebyret 

Analysen viser at en økning av tilknytningsgebyret vil til en viss grad dempe den forestående 

økningen av vann og avløpsgebyrene. Med dagens tilknytningsgebyr er det antatt at samlet 

forbruksgebyr for vann og avløp må øke med 37,5 % fra 2015 til 2020 for å fullt ut dekke 

kostnadene. Dersom tilknytningsgebyret firedobles så vil samlet forbruksgebyr for vann og 

avløp måtte øke med 30,8 % for å dekke kostnadene, sammenlignet med 2015.  

Relativt sett utgjør inntekter fra tilknytningsgebyr en liten andel av de totale gebyrinntektene. 

Inntekter fra nye tilknytninger vil utgjøre ca. 2,2 % av de totale gebyrinntektene i perioden 

2015 til 2020 med dagens tilknytningsgebyr. Inntekter fra nye tilknytninger vil utgjøre ca. 5,9 

% av de totale gebyrinntektene i perioden 2015 til 2020 med en firebobling av dagens 

tilknytningsgebyr. 

 

Totalt sett øker kostnadene som må dekkes inn over gebyrene med 38,3 % fra 2015 til 2020 

uavhengig av hvor stor andel som finansieres gjennom nye tilknytninger. 

Dersom antall tilknytninger blir større enn hva som er forutsatt i denne analysen så vil effekten 

på forbruksgebyret også bli større. 

Det er normalt å anbefale at tilknytningsgebyret settes relativt lavt. Dette kan begrunnes i at 

kommunen ikke har særskilte kostnader som oppstår som følge av en ny tilknytning og at et 

høyt gebyr vanskeliggjør budsjetteringen av årsgebyret, og herunder bruk av/avsetning til 

selvkostfond, siden det er vanskelig å forutse hvor mange tilknytninger det blir de neste årene. 

 



- 

Utviklingen av avløpsgebyrene i Ringerike kommune med og uten Hole kommunes 

tilkobling mot Monserud renseanlegg  
 
 

 
 

Hole kommunes selvkostpris er høyere enn økningen i driftskostnader ved Monserud for 

samtlige år i analysen. Dette medfører at gebyrene vil være lavere i Ringerike kommune med 

Hole tilkoblet Monserud renseanlegg. Differansen mellom scenario 1 og scenario 2 er størst i 

år 2022. I årene 2023-2036 vil Holes belastning på renseanlegget som andel av total belastning 

reduseres som følge av 

befolkningsveksten i Ringerike. Dette vil gjøre at differansen mellom scenario 1 og scenario 2 

avtar med årene.  

Det er her verdt å legge merke til at gebyrene stiger frem mot 2020 og avtar deretter frem mot 

2036. Denne utviklingen kommer av økt befolkningsvekst og ingen planlagte investeringer 

etter 2020 

 

Utviklingen for en gjennomsnittshusholdning med et årsforbruk på 160m3 i årene 2017-

2036  

 

 

 
 

Årsgebyret for vann i Ringerike kommune vil øke frem mot 2020 og avta i årene frem mot 

2036. Økningen skyldes økning i kapitalkostnader ved investeringer i årene 2017-2019. 



- 

Årsgebyret avtar i påfølgende år grunnet høy befolkningsvekst samt at analysen ikke tar hensyn 

til eventuelle investeringene som gjøres på gebyrområde vann i årene etter 2019. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Siden gebyrene påvirkes i liten grad av tilknytningsavgiften størrelse anbefaler rådmannen at 

tilknytningsavgiften holdes relativt lavt. 

Ringerike kommunes årsgebyrer for vann og avløp består utelukkende av forbruksgebyr etter 

målt eller stipulert mengde vann. Kommunens årsgebyr har ikke et fastledd, gjerne kalt 

abonnementsgebyr. Dette er noe som kan vurderes innført. 

 

Vurdering av fremtidige investeringsbehov. 

Det er ikke beregnet store investeringer etter 2019. Eventuelle nye investeringer er ikke med i 

denne gebyranalysen. 

Med de vedtatte investeringene som nå foreligger, vil dette gi økte gebyrer på både vann og 

avløp fremover. Dette dempes en del hvis Hole kommer inn på avløpsiden. 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gunn Edvardsen 

 

saksbehandler: Hilde Brørby Fivelsdal 
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1 Effekt av økning av tilknytningsgebyr for årsgebyr vann og 
avløp 

1.1 Bakgrunn 
Formannskapet i Ringerike kommune ønsker svar på konsekvensene for forbruksgebyret (årsgebyr) for vann og 
avløp i årene 2017 til 2020 dersom tilknytningsgebyret økes. Formannskapet ønsker å få belyst tre ulike scenarier; 
dobling, tredobling og firedobling av tilknytningsgebyret. 

EnviDan Momentum AS er landets er landets ledende konsulentselskap innen selvkost. Selskapet ble etablert i 
2004 og har i dag 12 ansatte som alle er siviløkonomer. Vår markedsledende selvkostmodell benyttes av flere enn 
270 kommuner og IKSer. Modellen er generisk og kan benyttes på alle betalingstjenester som er regulert av 
«Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14)». 

1.2 Sammendrag 
Analysen viser at en økning av tilknytningsgebyret vil til en viss grad dempe den forestående økningen av vann og 
avløpsgebyrene. Med dagens tilknytningsgebyr er det antatt at samlet forbruksgebyr for vann og avløp må øke 
med 37,5 % fra 2015 til 2020 for å fullt ut dekke kostnadene. Dersom tilknytningsgebyret firedobles så vil samlet 
forbruksgebyr for vann og avløp måtte øke med 30,8 % for å dekke kostnadene, sammenlignet med 2015.  

Relativt sett utgjør inntekter fra tilknytningsgebyr en liten andel av de totale gebyrinntektene. Inntekter fra nye 
tilknytninger vil utgjøre ca. 2,2 % av de totale gebyrinntektene i perioden 2015 til 2020 med dagens 
tilknytningsgebyr. Inntekter fra nye tilknytninger vil utgjøre ca. 5,9 % av de totale gebyrinntektene i perioden 2015 
til 2020 med en firebobling av dagens tilknytningsgebyr. 

Totalt sett øker kostnadene som må dekkes inn over gebyrene med 38,3 % fra 2015 til 2020 uavhengig av hvor 
stor andel som finansieres gjennom nye tilknytninger. 

Dersom antall tilknytninger blir større enn hva som er forutsatt i denne analysen så vil effekten på forbruksgebyret 
også bli større. 

Det er normalt å anbefale at tilknytningsgebyret settes relativt lavt. Dette kan begrunnes i at kommunen ikke har 
særskilte kostnader som oppstår som følge av en ny tilknytning og at et høyt gebyr vanskeliggjør budsjetteringen 
av årsgebyret, og herunder bruk av/avsetning til selvkostfond, siden det er vanskelig å forutse hvor mange 
tilknytninger det blir de neste årene. 

1.3 Forutsetninger 
I analysen sammenligner gjeldende forslag til årsgebyrer som det fremgår av selvkostberegningsmodellen med de 
tre ønskede scenariene ønsket av formannskapet. 

Det er i alle scenarier lagt til grunn et anslag på 80 nye tilknytninger årlig både for vann og avløp i årene 2017 til 
2020. Til sammenligning var det henholdsvis 48 og 47 tilknytninger for vann og avløp i 2015, mens det er 
prognoser på 177 og 197 tilknytninger i 2016 i selvkostmodellen. 80 nye tilknytninger er trolig et forsiktig anslag. 
Dersom antall nye tilknytninger i 2017 til 2020 blir på nivå med prognosene for 2016 vil resultatene endres. 

Tilknytningsgebyr for vann og avløp i 2016 er kr 18.000,- ekskl. mva. Dersom tilknytningen gjelder vann alene er 
gebyret kr 9.000,- og for avløp alene kr 10.800,-. 

I analysen er det forutsatt at forbruksgebyret avrundes til nærmeste hele 0,1 kr i perioden 2017 til 2020. Dagens 
praksis er avrunding til nærmeste hele krone. 

Ringerike kommunes årsgebyrer for vann og avløp består utelukkende av forbruksgebyr etter målt eller stipulert 
mengde vann. Kommunens årsgebyr har ikke et fastledd, gjerne kalt abonnementsgebyr. 
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2 Gebyrer 2017-2020 – tilknytningsgebyr lik kr 9.000,- 
Tabellen under viser sammensetningen av gebyrinntektene i perioden. 

 

Samlet sett vil forbruksgebyr for vann og avløp øke med 37,5 % i perioden. Inntektene fra tilknytninger utgjør til 
sammen 2,2 % av de totale gebyrinntektene. 

3 Gebyrer 2017-2020 – tilknytningsgebyr lik kr 18.000,- 
Tabellen under viser sammensetningen av gebyrinntektene i perioden. 

 

Samlet sett vil forbruksgebyr for vann og avløp øke med 35,2 % i perioden. Inntektene fra tilknytninger utgjør til 
sammen 3,4 % av de totale gebyrinntektene. 

4 Gebyrer 2017-2020 – tilknytningsgebyr lik kr 27.000,- 
Tabellen under viser sammensetningen av gebyrinntektene i perioden. 

 

Samlet sett vil forbruksgebyr for vann og avløp øke med 33,1 % i perioden. Inntektene fra tilknytninger utgjør til 
sammen 4,6 % av de totale gebyrinntektene. 

Som i dag 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt Andel

Tilknytningsgebyr vann (kr/eiendom) 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000

Antall tilknytninger vann 48 177 80 80 80 80 545

Tilknytningsinntekter vann 432 000 1 593 000 720 000 720 000 720 000 720 000 4 905 000 1,1 %

Tilkytningsgebyr avløp (kr/eiendom) 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000

Antall tilknytninger avløp 47 197 80 80 80 80 564

Tilknytningsinntekter avløp 423 000 1 773 000 720 000 720 000 720 000 720 000 5 076 000 1,1 %

Forbruksgebyr vann (kr/m3) 19,00 19,00 20,40 22,30 25,70 23,10

Forbrukgebyr avløp (kr/m3) 29,00 32,00 35,50 37,10 38,20 42,90

Samlet forbruksgebyr (kr/m3) 48,00 51,00 55,90 59,40 63,90 66,00

Endring i % 6,3 % 9,6 % 6,3 % 7,6 % 3,3 % 37,5 %

Forbruksgebyrinntekter vann 27 339 701 26 437 859 28 480 292 31 499 447 36 557 068 33 239 513 183 553 880 39,6 %

Forbruksgebyrinntekter avløp 36 654 852 39 038 876 44 002 939 47 137 830 48 742 447 54 985 946 270 562 890 58,3 %

Samlede forbruksgebyrinntekter 63 994 553 65 476 735 72 483 231 78 637 277 85 299 515 88 225 459 454 116 770 97,8 %

Endring i % 2,3 % 10,7 % 8,5 % 8,5 % 3,4 % 37,9 %

Gebyrinntekter vann 27 771 701 28 030 859 29 200 292 32 219 447 37 277 068 33 959 513 188 458 880

Gebyrinntekter avløp 37 077 852 40 811 876 44 722 939 47 857 830 49 462 447 55 705 946 275 638 890

Samlede totale gebyrinntekter 64 849 553 68 842 735 73 923 231 80 077 277 86 739 515 89 665 459 464 097 770 100,0 %

Endring i % 6,2 % 7,4 % 8,3 % 8,3 % 3,4 % 38,3 %

Dobling 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt Andel

Tilknytningsgebyr vann (kr/eiendom) 9 000 9 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000

Antall tilknytninger vann 48 177 80 80 80 80 545

Tilknytningsinntekter vann 432 000 1 593 000 1 440 000 1 440 000 1 440 000 1 440 000 7 785 000 1,7 %

Tilkytningsgebyr avløp (kr/eiendom) 9 000 9 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000

Antall tilknytninger avløp 47 197 80 80 80 80 564

Tilknytningsinntekter avløp 423 000 1 773 000 1 440 000 1 440 000 1 440 000 1 440 000 7 956 000 1,7 %

Forbruksgebyr vann (kr/m3) 19,00 19,00 19,90 21,80 25,20 22,60

Forbrukgebyr avløp (kr/m3) 29,00 32,00 34,90 36,50 37,60 42,30

Samlet forbruksgebyr (kr/m3) 48,00 51,00 54,80 58,30 62,80 64,90

Endring i % 6,3 % 7,5 % 6,4 % 7,7 % 3,3 % 35,2 %

Forbruksgebyrinntekter vann 27 339 701 26 437 859 27 760 292 30 779 447 35 837 068 32 519 513 180 673 880 38,9 %

Forbruksgebyrinntekter avløp 36 654 852 39 038 876 43 282 939 46 417 830 48 022 447 54 265 946 267 682 890 57,7 %

Samlede forbruksgebyrinntekter 63 994 553 65 476 735 71 043 231 77 197 277 83 859 515 86 785 459 448 356 770 96,6 %

Endring i % 2,3 % 8,5 % 8,7 % 8,6 % 3,5 % 35,6 %

Gebyrinntekter vann 27 771 701 28 030 859 29 200 292 32 219 447 37 277 068 33 959 513 188 458 880

Gebyrinntekter avløp 37 077 852 40 811 876 44 722 939 47 857 830 49 462 447 55 705 946 275 638 890

Samlede totale gebyrinntekter 64 849 553 68 842 735 73 923 231 80 077 277 86 739 515 89 665 459 464 097 770 100,0 %

Endring i % 6,2 % 7,4 % 8,3 % 8,3 % 3,4 % 38,3 %

Tredobling 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt Andel

Tilknytningsgebyr vann (kr/eiendom) 9 000 9 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000

Antall tilknytninger vann 48 177 80 80 80 80 545

Tilknytningsinntekter vann 432 000 1 593 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 10 665 000 2,3 %

Tilkytningsgebyr avløp (kr/eiendom) 9 000 9 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000

Antall tilknytninger avløp 47 197 80 80 80 80 564

Tilknytningsinntekter avløp 423 000 1 773 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 10 836 000 2,3 %

Forbruksgebyr vann (kr/m3) 19,00 19,00 19,30 21,30 24,70 22,10

Forbrukgebyr avløp (kr/m3) 29,00 32,00 34,30 36,00 37,10 41,80

Samlet forbruksgebyr (kr/m3) 48,00 51,00 53,60 57,30 61,80 63,90

Endring i % 6,3 % 5,1 % 6,9 % 7,9 % 3,4 % 33,1 %

Forbruksgebyrinntekter vann 27 339 701 26 437 859 27 040 292 30 059 447 35 117 068 31 799 513 177 793 880 38,3 %

Forbruksgebyrinntekter avløp 36 654 852 39 038 876 42 562 939 45 697 830 47 302 447 53 545 946 264 802 890 57,1 %

Samlede forbruksgebyrinntekter 63 994 553 65 476 735 69 603 231 75 757 277 82 419 515 85 345 459 442 596 770 95,4 %

Endring i % 2,3 % 6,3 % 8,8 % 8,8 % 3,6 % 33,4 %

Gebyrinntekter vann 27 771 701 28 030 859 29 200 292 32 219 447 37 277 068 33 959 513 188 458 880

Gebyrinntekter avløp 37 077 852 40 811 876 44 722 939 47 857 830 49 462 447 55 705 946 275 638 890

Samlede totale gebyrinntekter 64 849 553 68 842 735 73 923 231 80 077 277 86 739 515 89 665 459 464 097 770 100,0 %

Endring i % 6,2 % 7,4 % 8,3 % 8,3 % 3,4 % 38,3 %
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5 Gebyrer 2017-2020 – tilknytningsgebyr lik kr 36.000,- 
Tabellen under viser sammensetningen av gebyrinntektene i perioden. 

 

Samlet sett vil forbruksgebyr for vann og avløp øke med 30,8 % i perioden. Inntektene fra tilknytninger utgjør til 
sammen 5,9 % av de totale gebyrinntektene. 

 

 

EnviDan Momentum AS 

Ved Ketil Endre Pedersen, fagansvarlig selvkost 

Firedobling 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt Andel

Tilknytningsgebyr vann (kr/eiendom) 9 000 9 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000

Antall tilknytninger vann 48 177 80 80 80 80 545

Tilknytningsinntekter vann 432 000 1 593 000 2 880 000 2 880 000 2 880 000 2 880 000 13 545 000 2,9 %

Tilkytningsgebyr avløp (kr/eiendom) 9 000 9 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000

Antall tilknytninger avløp 47 197 80 80 80 80 564

Tilknytningsinntekter avløp 423 000 1 773 000 2 880 000 2 880 000 2 880 000 2 880 000 13 716 000 3,0 %

Forbruksgebyr vann (kr/m3) 19,00 19,00 18,80 20,80 24,20 21,60

Forbrukgebyr avløp (kr/m3) 29,00 32,00 33,70 35,40 36,50 41,20

Samlet forbruksgebyr (kr/m3) 48,00 51,00 52,50 56,20 60,70 62,80

Endring i % 6,3 % 2,9 % 7,0 % 8,0 % 3,5 % 30,8 %

Forbruksgebyrinntekter vann 27 339 701 26 437 859 26 320 292 29 339 447 34 397 068 31 079 513 174 913 880 37,7 %

Forbruksgebyrinntekter avløp 36 654 852 39 038 876 41 842 939 44 977 830 46 582 447 52 825 946 261 922 890 56,4 %

Samlede forbruksgebyrinntekter 63 994 553 65 476 735 68 163 231 74 317 277 80 979 515 83 905 459 436 836 770 94,1 %

Endring i % 2,3 % 4,1 % 9,0 % 9,0 % 3,6 % 31,1 %

Gebyrinntekter vann 27 771 701 28 030 859 29 200 292 32 219 447 37 277 068 33 959 513 188 458 880

Gebyrinntekter avløp 37 077 852 40 811 876 44 722 939 47 857 830 49 462 447 55 705 946 275 638 890

Samlede totale gebyrinntekter 64 849 553 68 842 735 73 923 231 80 077 277 86 739 515 89 665 459 464 097 770 100,0 %

Endring i % 6,2 % 7,4 % 8,3 % 8,3 % 3,4 % 38,3 %
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Gebyrutvikling vann og a vløp ved økt befolkningsvekst
- M ed og uten tilknytning fra Hole kommune

1 Innledning
EnviDan Momentum (heretter kalt EDM ) har på oppdrag fra Ringerike kommune i Buskerud utarbeidet en
gebyranalyse som redegjør for Hole kommunes selvkostpris dersom Ho le kommune tilknyttes Monserud
r enseanlegg. Rapporten inneholder videre e n analyse av gebyrutviklingen for gebyrområde ne vann og a vløp i
Ringerike kommune. Analysen re degjør for befolkningsveksten s innvirkning på utviklingen av gebyrsatsene i
kommunen i årene 2017 - 2036 . EDM har over 10 års erfaring som rådgiver og programvareleverandør innen
selvkostomr å det. Per i dag benytt er over 28 0 selvk ostkunder vårt selvkostverktøy. Ringerik e kommune har benyttet
EDMs selvkostverktøy siden 2004.

2 Forutsetninger

2.1 Forutsetninger selvkostpris Hole kommune
Ringerike ko mmune ønsker en beregning av selv kostprisen til Hole kommune i årene 2017 - 2036 dersom Hole
kommune kobler s eg opp mot Monserud renseanlegg. Dette delkapitlet presenterer forutsetningene som ligger til
grunn for beregningen . Analysen inkluderer direkte og indirekte driftsutgifter samt kapitalkostnadene som kan
knyttes til Monserud renseanlegg.

2.1.1 Driftskostnader Mo nserud
Monserud renseanleggs driftskostnader er kostnadene som k nyttes til driften av Monserud og dermed er å anse
som henførbar e til renseanlegget. Presisering av henførte kostnader vises i tabellene i dette avsnittet.

Tabell 1 viser direkte driftsutgifter som er henført til Monserud. Tabellen angir andel av kostnaden e som henføres.

Tjeneste Tjeneste (T) Ansvar Ansvar (T) Summer
av Beløp

Henførbar t
Monserud

350 Avløpsrensing 211506 Kommunens forsikringer og div fellesutgifter 3 848 5 %
350 Avløpsrensing 500060 VAR forvaltning 547 075 33 %
350 Avløpsrensing 510001 Var administrasjon 725 100 %
350 Avløpsrensing 510103 Slambehandling hra 10 939 100 %
350 Avløpsrensing 510104 Avløp 19 860 100 %
350 Avløpsrensing 510105 Avløpsrensing 10 116 751 100 %
350 Avløpsrensing 510105 Avløpsrensing - 17 300 100 %
350 Avløpsrensing 510108 Drifts - og fjernkontroll 1 340 100 %
350 Avløpsrensing 570000 Utbygging - 411 950 100 %
350 Avløpsrensing 711001 Klp reguleringspremie 12 963 100 %
350 Avløpsrensing 711003 Avsetninger diverse - 2 393 100 %
350 Avløpsrensing 841000 Rammetilskudd og mvakomp - 922 100 %

Tabell 1 : Regnskapsposteringer henført til Monserud renseanlegg

Av avløpstjenesten s totale brutto driftsutgifter utgjør henførte kostnader til Monserud 42,6 %. Andelen er grunnlag
for fordeling av indirekte driftsutgifter til Monserud. Avløpstjenestens indirekte driftsu tgifter var i 2016 kr 1. 286 .170 .
Monseruds andel av de indirekte kostnadene anslås dermed til kr 547. 780 i 2016.
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Beregningen av kapitalkostnader i Tabell 2 tar utgangspunkt i Ringerike ko mmunens anleggsregister og planlagte
investeringer for årene 2017 - 2019.

Monserud 2017 2018 2019 2020 2021

Prognose Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

Avskrivningskostnad 214 076 214 076 214 076 19 655 642 19 507 433

Kalkulatorisk rente 1 959 863 5 395 017 8 271 345 9 236 246 8 717 335

Direkte kapitalkostnader 2 173 939 5 609 093 8 485 422 28 891 888 28 224 768

Indirekte kapitalkostnader 3 117 3 065 541 535 522

Totale kapitalkostnader 2 177 056 5 612 158 8 485 963 28 892 422 28 225 290

Tabell 2 : Kapitalkostnader Monserud

Tabell 3 viser investeringene som kn yttes til Monserud og andel en av investeringene som henføres til Monserud.

Tabell 3 : Gjennomførte og planlagte investeringer henført til Monserud 2016.

2.1.2 Belastning Hole kommune
Ho le kommunes belastning ved tilkobling til Monserud renseanlegg er antatt å utgjøre 5 . 500 Pe ( personekvivalenter )
per år. Med et g jennomsnittlig forbruk på 148 m3 avløpsvann per husholdning og 2,19 personer pr husholdning (se
2.2.2 ) belaster Hole kommu ne Monserud renseanlegg med 271. 333 m3 per år. Det er i beregningen av Ho les
selvkostpris ikke tat t hensyn til eventuell økning i belastning en fra Hole kommunes avløpsvann fremover i tid.
Dermed er det kun Ringerike kommune s økte belastning som tas hensyn til i analysen.

2.1.3 Øvrige forutsetninger selvkostpris Hole
Forutsetninger o m befolkningsvekst, investeringer, framskriving av kostna der og kalkulatorisk rente i avsnitt 2.2
gjelder også for beregningen av selvkostpris for Hole kommune .

2.2 Forutsetninger Gebyrutvikling Ringerike kommune

2.2.1 Driftskostnader
Driftskostnadene t ar utgangspunkt i kommunens etterkalkyle for 2016. Alle driftskostnadstypene fremskrives med
en deflator på 2,5%. Driftskostnadene blir ikke påvirket av investeringsnivået. De indirekte kostnadene er basert på
faktiske kostnader fra etterkalkylen for 2016, justert med en årlig deflator på 2,5%.

2.2.2 Befolkningsvekst
Det er for utsatt at Ringerike kommune vil ha en befolkningsvekst på 17 . 000 innbyggere i perioden 2017 til 2036.
Veks tprofil en antas å være følgende; 3 . 000 innbyggere i perioden 2017 - 2022, 10 . 000 innbyggere i perioden 2023 -
2032 og 4 . 000 innbyggere i perioden 2033 - 2036. I følge SSBs rapport «Andelen husholdninger med barn synker»,
publisert på SSBs hjemmeside 28. oktober 2016, er det i gjennomsnitt 2,19 personer per privathusholdning.
Økningen i antall abonnenter i perioden 2017 til 2036 er dermed forutsatt å vær e 7 . 762 abonnenter. Det forutse tt es
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derfor at antall abonnenter på vann - og avløpstjenesten øker med 228 per år i pe rioden 2017 til 2022 og 457 per år
fra 2023 til 2036.

I analysen er det lagt til grunn at samtlige nye innbyggere tilknyttes det kommunale vann - og avløpsnettet og inngår
i beregningen av antall a bonnenter. Hver ny abonnent be tale r et tilknytningsgebyr på kr 9.000 og et årlig
abonnementsgebyr for vann - og avløpstjenesten fra det året husholdningen tilknyttes kommunens vann - og
avløpsnett.

2.2.3 Grunnlag forbruk
Med forbruk menes antall kubikkmeter målt eller stipulert vannmengde. I gebyrberegningene for vann - og
avløpstjenesten fra 2017 til 2036 er forbruket beregnet med utgangspunkt i gjennomsnittlig forbruk per abonnent i
2016. Forbruket i 2017 er satt lik forbruket i 2016 tillagt gjennomsnittlig forbruk per abonnent i 2016 multiplisert med
økningen i antall abonnenter fra 2016 til 2017. Tilsvarende for årene etter. I 2016 var gjennomsnittlig forbruk per
abonnent ca. 160 kubikkmeter for vanntjenesten og ca. 148 kubikkmeter for avløpstjenesten.

2.2.4 Investeringer
Kapitalkostnader for investeringer frem til 2016 er beregnet i anleggsregisteret i kommunens selvkostmodell. Det er
forutsatt at investeringer som er gjennomført men som ennå ikke er tatt i bruk, tas i bruk i årene 2017 - 2019 og
avskrives året etter. Det er en forutsetning at et anleggsmiddel tas i bruk før det skal avskrives. Kalkulatorisk rente
løper fra og med investeringsåret.

I kommunens selvkostmodell er det lagt inn planlagte investeringsbeløp frem til 2019. Planlagte investeringer utgjør
ca. 600 millioner kr oner i årene 2017 til 2019. Kapitalkostnadene til disse påvirker g ebyrkalkylene fremover. EDM
har ikke hatt tilgang til kommunens investeringsplaner etter 2019. Analysens framskrivninger av årsgebyrer i de to
scenariene må ses i lys av at det ikke er lagt til grunn noen nye investeringer fra og med 2020.

I vedlegg 1 vises en oversikt over fremtidige investeringer på vann - og avløpstjenesten, som Ringerike kommune
planlegger å gjennomføre.

2.2.5 Kalkulatorisk rente
Kalkulatorisk rentekostnad, eller alternativkostnad, er den avkastning kommunen alternativt kan oppnå ved
plassering av netto investeringsbeløp i markedet. I selvkostkalkylen skal kostnadene være uavhengig av
finansieringsform. Derfor benyttes det i beregningene en kalkylerente framfor den faktiske renten so m kommunen
står overfor. Kalkylerenten er gitt av Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H -
3 - 14) til å være lik årsgjennomsnittet for den 5 - årige SWAP - renten, med et tillegg på ½ prosentpoeng.

I analysen er kalkylerenten satt til 1,7 % inklusiv påslag i 2016, 2,05 % i 2017, 2,25 % i 2018, 2,45 % i 2019, mens
renten i perioden 2020 til 2036 er satt til 2,65 %. Estimater for fremtidige rentesatser er kommunens an slag på
fremtidige renter. Estimatene er hentet fra kommunens selvkostmodell.

2.2.6 Bruk av fond
I analysen er det forutsatt at overskudd på vann - og avløpstjenestene, eventuelt fremførbare underskudd, skal
tilbakebetales til abonnementene/hentes inn i løpet av 5 år.

2.2.7 Kapitalkostnader
Utviklingen av kapitalkostnadene på vanntjenesten i perioden 2017 til 2021 er oppsummert i Tabell 4 under.

Avløp 2017 2018 2019 2020 2021
Prognose Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

Avskrivningskostnad 10 731 455 11 095 056 11 580 975 32 757 648 32 052 023

Kalkulatorisk rente 7 470 427 11 913 036 15 459 755 16 713 293 15 854 565

Direkte kapitalkostnader 18 201 882 23 008 092 27 040 730 49 470 941 47 906 588

Indirekte kapitalkostnader 47 242 81 022 83 736 82 569 63 024

Totale kapitalkostnader 18 249 124 23 089 114 27 124 466 49 553 510 47 969 612

Tabell 4 : Utvikling kapitalkostnader på avløpstjenesten
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Tabell 5 viser utviklingen av kapitalkostnadene på avløpstjenesten i perioden 2017 til 2021

Vann 2017 2018 2019 2020 2021
Prognose Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

Avskrivningskostnad 6 977 944 9 995 971 16 405 679 16 354 725 15 805 767

Kalkulatorisk rente 5 954 777 8 340 153 8 880 580 9 171 450 8 745 323

Direkte kapitalkostnader 12 932 721 18 336 124 25 286 259 25 526 174 24 551 090

Indirekte kapitalkostnader 33 383 62 439 69 455 68 574 54 779

Totale kapitalkostnader 12 966 104 18 398 563 25 355 713 25 594 748 24 605 869

Tabell 5 : Utvikling kapitalkostnader på vanntjenesten

3 A nalyse - selvkostpris
Kapittel 3 viser selvkostprisen Hole kommune blir fordelt ved å koble seg til Monserud og oppsummerer
gebyrutviklingen på vann - og avløp stjenesten . Alle gebyrsats er er eksklusiv merverdiavgift.

3.1 Selvkostpris Hole kommune ved tilkobling til Monserud
Kapittel 3.1 viser selvkostprisen til Hole kommune ved å koble seg til Monserud renseanlegg. Analysen viser pris
per kubikkmeter samt den totale kostnaden Hole kommune blir fordelt for årene 2017 - 2036.

Tabell 6 viser selvkostpris Hole kommune totalt og pr. m3 i årene 2017 - 2026 (Driftskostnader, belastning og total
selvkostpris i hele tusen ) .

Selvkostpris Hole 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Driftskostnader Monserud 13 337 17 054 20 216 40 918 40 554 40 348 40 150 39 959 37 705 37 586

Belastning m3 fra Hole 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271

Belastning m3 fra Ringerike 1262 1295 1329 1363 1397 1431 1498 1566 1633 1701

Fordeling Hole kommune 17,70 % 17,32 % 16,95 % 16,60 % 16,27 % 15,94 % 15,33 % 14,77 % 14,25 % 13,76 %

Selvkostpris Hole 2 361 2 953 3 427 6 793 6 596 6 432 6 156 5 902 5 371 5 171

Selvkostpris pr m3 8,7 0 10,88 12,63 25,04 24,31 23,71 22,69 21,75 19,8 0 19,06

Tabell 6 : Selvkostpris Hole kommune totalt og pr. m3 i årene 2017 - 2026

Tabell 7 viser selvkostpris Hole kommune totalt og pr. m3 i årene 2027 - 2036 (Driftskostnader, belastning og total
selvkostpris i hele tusen).

Selvkostpris Hole 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Driftskostnader Monserud 37 477 37 377 37 285 37 203 37 130 37 068 36 972 36 915 36 880 36 859

Belastning m3 fra Hole 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271

Belastning m3 fra Ringerike 1 739 1 806 1 872 1 939 2 005 2 071 2 138 2 204 2 271 2 337

Fordeling Hole kommune 13,50 % 13,06 % 12,66 % 12,28 % 11,92 % 11,58 % 11,26 % 10,96 % 10,67 % 10,40 %

Selvkostpris Hole 5 058 4 883 4 720 4 568 4 426 4 293 4 164 4 046 3 936 3 834

Selvkostpris pr m3 18,64 18 ,00 17,4 0 16,83 16,31 15,82 15,35 14,91 14,51 14,13

Tabell 7 : Selvkostpris Hole kommune totalt og pr. m3 i årene 2027 - 2036

Selvkostpris Hole vil avta fra 2021 - 2036 . De bakenforliggende forutsetningene om null vekst i m3 belastning fra Hole
kommune og befolkningsvekst i Ringeri ke legger grunnlaget for denne utvikling en . I tillegg er det verdt å bemerke
at analysen kun tar hensyn til planlagte investeringer frem til og med 2019. Det gjør at eventuelle investeringer
knyttet til Monserud renseanlegg etter 2019 vil føre til høyere selvkostpris for Hole.

Ved vurdering av Hole kommunes tilk obling til Monserud renseanlegg bør det foreligge en robust beregningsmodell
som tar høyd e for utviklingen i blant annet investeringer, befolkningsvekst i begge kommuner, samt en grundig
gjennomgang av økning en i driftskostnader som følge av tilkoblingen og økt belastning på Monserud renseanlegget.
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3.2 Gebyrutvikling avløpstjenesten

3.2.1 Scenario 1 – Uten Hole kommune
Scen ario 1 viser gebyrutviklingen for avløpstjenesten i Ringerike kommune dersom Hole kommune ikke tilkobles
Monserud renseanlegg.

Tabell 8 viser utviklingen i forbruksgebyret (kr/m3) for avløpstjenesten fra 2017 til 2026 ved scenario 1.

Forbruksgebyr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Forbruksgebyr (kr/m3) 35 ,00 36 ,00 38 ,00 53 ,00 49 ,00 51 ,00 47 ,00 45 ,00 41 ,00 39 ,00

Endring i forbruksgebyr fra året før 9,38 % 2,86 % 5,56 % 39,47 % - 7,55 % 4,08 % - 7,84 % - 4,26 % - 8,89 % - 4,88 %

Tabell 8 : Utvikl ingen i forbruksgebyret fra 2017 til 2026 for avløpstjenesten ved scenario 1

Tabell 9 viser utviklingen i forbruksgebyret (kr/m3) for avløpstjenesten fra 2027 ti l 2036 ved scenario 1.

Forbruksgebyr 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Forbruksgebyr (kr/m3) 38 ,00 36 ,00 35 ,00 34 ,00 33 ,00 32 ,00 31 ,00 30 ,00 29 ,00 29 ,00

Endring i forbruksgebyr fra året før - 2,56 % - 5,26 % - 2,78 % - 2,86 % - 2,94 % - 3,03 % - 3,13 % - 3,23 % - 3,33 % 0,00 %

Tabell 9 : Utviklingen i forb ruksgebyret fra 2027 til 2036 for avløpstjenesten ved scenario 1

Tabell 10 viser årsgebyret fra 201 7 til 202 6 for en husholdning med 148 m3 avløpsvann i året ved scenario 1 .

Årsgebyr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Årsgebyr eksklusiv mva. 5 180 5 328 5 624 7 844 7 252 7 548 6 956 6 660 6 068 5 772

Endring i gebyr fra året før 9,38 % 2,86 % 5,56 % 39,47 % - 7,55 % 4,08 % - 7,84 % - 4,26 % - 8,89 % - 4,88 %

Endring i gebyr fra 2016 9,38 % 12,50 % 18,75 % 65,63 % 53,13 % 59,38 % 46,88 % 40,63 % 28,13 % 21,88 %

Tabell 10 : Årsgebyret fra 2017 til 2026 ved scenario 1 , for en husholdning som bruker 148 m3 avløpsvann i året

Tabell 11 viser årsgebyret fra 202 7 til 203 6 for en husholdning med 148 m3 avløpsvann i året ved scenario 1.

Årsgebyr 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Årsgebyr eksklusiv mva. 5 624 5 328 5 180 5 032 4 884 4 736 4 588 4 440 4 292 4 292

Endring i gebyr fra året før - 2,56 % - 5,26 % - 2,78 % - 2,86 % - 2,94 % - 3,03 % - 3,13 % - 3,23 % - 3,33 % 0,00 %

Endring i gebyr fra 2016 18,75 % 12,50 % 9,38 % 6,25 % 3,13 % 0,00 % - 3,13 % - 6,25 % - 9,38 % - 9,38 %

Tabell 11 : Årsgebyret fra 2027 til 2036 ved scenario 1 , for en husholdning som bruker 148 m3 avløpsvann i året

3.2.2 Scenario 2 – Med Hole Kommune
Scenario 2 viser gebyrutviklingen for avløpstjenesten i Ringerike kommune dersom Hole kommune tilkobles
Monserud renseanlegg. I dette scenariet vil selvkostprisen fra Hole kommune betegnes som en inntekt til Ringerike
kommune.

Tabell 12 viser utviklingen i forbruksgebyret (kr/m3) for avløpstjenesten fra 2017 til 2026 ved scenario 2 .

Forbruksgebyr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Forbruksgebyr (kr/m3) 35 ,00 34 ,00 36 ,00 48 ,00 45 ,00 45 ,00 43 ,00 41 ,00 38 ,00 36 ,00

Endring i forbruksgebyr fra året før 9,38 % - 2,86 % 5,88 % 33,33 % - 6,25 % 0,00 % - 4,44 % - 4,65 % - 7,32 % - 5,26 %

Tabell 12 : Utviklingen i forbruksgebyret (kr/m3) fra 2017 til 2026 ved scenario 2 for avløpstjenesten

Tabell 13 viser utviklingen i forbruksgebyret (kr/m3) for avløpstjenesten fra 202 7 til 20 36 ved scenario 2.

Forbruksgebyr 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Forbruksgebyr (kr/m3) 35 ,00 34 ,00 33 ,00 32 ,00 31 ,00 30 ,00 29 ,00 28 ,00 28 ,00 27 ,00

Endring i forbruksgebyr fra året før - 2,78 % - 2,86 % - 2,94 % - 3,03 % - 3,13 % - 3,23 % - 3,33 % - 3,45 % 0,00 % - 3,57 %

Tabell 13 : Utviklingen i forbruksgebyret (kr/m3) fra 2027 til 2036 ved scenario 2 for avløpstjenesten
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Tabell 14 viser årsgebyret fra 2017 til 2026 for en husholdning med 148 m3 avløpsvann i året ved scenario 2 .

Årsgebyr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Årsgebyr eksklusiv mva. 5 180 5 032 5 328 7 104 6 660 6 660 6 364 6 068 5 624 5 328

Endring i gebyr fra året før 9,38 % - 2,86 % 5,88 % 33,33 % - 6,25 % 0,00 % - 4,44 % - 4,65 % - 7,32 % - 5,26 %

Endring i gebyr fra 2016 9,38 % 6,25 % 12,50 % 50,00 % 40,63 % 40,63 % 34,38 % 28,13 % 18,75 % 12,50 %

Tabell 14 : Utviklingen i års gebyret fra 2017 til 2026 for avløpstjenesten ved scenario 2

Tabell 15 viser årsgebyret fra 2027 til 2036 for en husholdning med 148 m3 avløpsvann i året ved scenario 2 .

Årsgebyr 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Årsgebyr eksklusiv mva. 5 180 5 032 4 884 4 736 4 588 4 440 4 292 4 144 4 144 3 996

Endring i gebyr fra året før - 2,78 % - 2,86 % - 2,94 % - 3,03 % - 3,13 % - 3,23 % - 3,33 % - 3,45 % 0,00 % - 3,57 %

Endring i gebyr fra 2016 9,38 % 6,25 % 3,13 % 0,00 % - 3,13 % - 6,25 % - 9,38 % - 12,50 % - 12,50 % - 15,63 %

Tabell 15 : U tviklingen i årsgebyret fra 2027 til 2036 for avløpstjenesten ved scenario 2

3.3 Gebyrutvikling vanntjenesten
Tabell 16 viser utviklingen i forbruksgebyret (kr/m3) fra 201 7 til 202 6 for vanntjenesten.

Forbruksgebyr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Forbruksgebyr (kr/m3) 20,00 23,00 26,00 24,00 23,00 25,00 23,00 22,00 21,00 20,00

Endring i forbruksgebyr fra året før 5,3 % 15,0 % 13,0 % - 7,7 % - 4,2 % 8,7 % - 8,0 % - 4,3 % - 4,5 % - 4,8 %

Tabell 16 : Utviklingen i forb ruksgebyret fra 2017 til 2026 for vanntjenesten

Tabell 17 viser utviklingen i forbruksgebyret (kr/m3) fra 2027 til 2036 for vanntjenesten.

Forbruksgebyr 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Forbruksgebyr (kr/m3) 19,00 19,00 18,00 17,00 17,00 17,00 16,00 16,00 15,00 15,00

Endring i forbruksgebyr fra året før - 5,0 % 0,0 % - 5,3 % - 5,6 % 0,0 % 0,0 % - 5,9 % 0,0 % - 6,3 % 0,0 %

Tabell 17 : Utviklingen i forb ruksgebyret fra 2027 til 2036 for vanntjenesten

Tabell 18 viser årsgebyret for vann fra 201 7 til 202 6 for en husholdning som bruker 160 m3 vann i året.

Årsgebyr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Årsgebyr eksklusiv mva. 3 200 3 680 4 160 3 840 3 680 4 000 3 680 3 520 3 360 3 200

Endring i gebyr fra året før 5,26 % 15,00 % 13,04 % - 7,69 % - 4,17 % 8,70 % - 8,00 % - 4,35 % - 4,55 % - 4,76 %

Endring i geby r fra 2016 5,26 % 21,05 % 36,84 % 26,32 % 21,05 % 31,58 % 21,05 % 15,79 % 10,53 % 5,26 %

Tabell 18 : Utviklingen i årsgebyret fra 2017 til 2026 for vanntjenesten

Tabell 19 viser årsgebyret for vann 202 7 til 203 6 for en husholdning som bruker 160 m3 vann i året.

Årsgebyr 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Årsgebyr eksklusiv mva. 3 040 3 040 2 880 2 720 2 720 2 720 2 560 2 560 2 400 2 400

Endring i gebyr fra året før - 5,00 % 0,00 % - 5,26 % - 5,56 % 0,00 % 0,00 % - 5,88 % 0,00 % - 6,25 % 0,00 %

Endring i gebyr fra 2016 0,00 % 0,00 % - 5,26 % - 10,53 % - 10,53 % - 10,53 % - 15,79 % - 15,79 % - 21,05 % - 21,05 %

Tabell 19 : Utviklingen i årsgebyret fra 2027 ti l 2036 for vanntjenesten
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4 Oppsummering

4.1 Selvkostpris Hole kommune
Figur 1 gir en grafis k fremstilling av utviklingen på Holes selvkostpris ved å koble seg til Monserud renseanlegg.
Som figuren viser øker prisen frem mot år 2020, før pr isen avtar jevnt frem mot 2036.

Med forutsetningene i analysen lagt til grunn, vil årsaken til økning i pris f rem mot 2020 skyldes planlagte
investeringer ved Monserud frem mot 2020. Kapitalkostnadene knyttet til anlegget øker fra ca . 2,2 millioner kroner
i 2017 til ca. 28,9 millioner kroner i 2020. Det er i analysen ikke lagt til grunn planlagte investeringer ved Monserud
i årene 2020 - 2036. Den antatte befolkningsveksten i Ringerike fører til forholdsmessig lavere belastning fra Hole til
M o nserud renseanlegg . Hole kommune vil dermed bli fordel t en lavere andel av kostnadene ved M onserud med
årene , noe som gjør at selvkostprisen til Hole synker i årene 2020 - 2036.

4.2 Avløpstjenesten med og uten Hole kommune
Figur 2 sammenlikner utviklingen i avløpsgebyrene i Ringerike kommune med og uten Hole kommunes tilkobling
mot Monserud renseanlegg.

Hole kommune s selvkostpris er høyere enn økningen i driftskostnad er ved Monserud for samtlige år i analysen.
Dette medfører at gebyrene vil være lave re i Ringerike kommune med Hole tilkoblet Monserud renseanlegg.
Differansen mellom scenario 1 og scenario 2 er størst i år 2022. I årene 2023 - 2036 vil Hole s belastning på
r enseanlegget som andel av total belastning reduseres som følge av befolkningsveksten i Ringerike. Dette vil gjøre
at differansen mellom scenario 1 og scenario 2 avtar med årene.

Det også her verdt å legge merke til at gebyrene stiger frem mot 2020 og avta r deretter frem mot 2036. Denne
utviklingen ko mmer av økt befolkningsvekst og ingen planlagte investeringer etter 2020.
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Figur 1 : Utvikling selvkostpris Hole kommune 2017 - 2036
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4.3 Vanntjenesten
Figur 3 viser vanngebyrets utvikling for en gjennomsnittshus holdning med et årsforbruk på 160m3 i årene 2017 -
2036.

Årsgebyret for vann i Ringerike kommune vil øke frem mot 2020 og avta i årene f rem mot 2036. Økningen skyldes
økning i kapitalkostnader ved investeringer i årene 2017 - 2019. Årsgebyret avtar i påfølgende år gr unnet høy
befolkningsvekst samt at analysen ikke tar hensyn til eventuelle investeringene som gjøres på gebyrområde vann i
årene etter 2019.
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5 Vedlegg 1 : Planlagte investeringer 201 7 - 201 9
Gebyrområde Prosjekt Beskrivelse Investert

(årstall)
Tatt i bruk

(årstall)
Levetid

(år)
Bruttokostnad
(ekskl. mva.)

(kr)

Avløp 1 SD - system avløp 2017 2017 5 234 532

Avløp 1 Styresystem Nes og Monserud renseanlegg 2017 2019 5 5 000 000

Avløp 1 Monserud renseanlegg 2017 2019 20 15 733 622

Avløp 1 Monserud renseanlegg 2017 2019 20 130 929 000

Avløp 19100 Utskifting avløpsledninger 2017 2017 40 631 785

Avløp 1 Spredte avløp - Nedre Klekken 2017 2017 40 3 000 000

Avløp 1 Nes - Etappe 2 2017 2017 40 1 750 000

Avløp Utskifting avløpsledninger 2017 2017 40 4 000 000

Avløp 15012 Sanering Hen VA 2017 2017 40 3 000 000

Avløp Hønengata nord kommunal andel 2017 2017 40 3 000 000

Avløp 1 Eggemoen 2017 2018 40 2 600 000

Vann 1 SOKNA VANNVERK - OPPGRADERING 2017 2017 20 3 379 740

Vann 1 Hvervenmoen 2017 2017 20 70 444

Vann 15004 Vannverk Nes i Ådal 2017 2017 20 5 265 559

Vann 15004 Vannverk Nes i Ådal 2017 2017 20 18 000 000

Vann 15006 Ringerike vannverk 2017 2018 20 12 797 580

Vann 15006 Ringerike vannverk 2017 2018 20 88 000 000

Vann 15004 Vannforsyning Nes 2017 2017 40 3 906 000

Vann 15008 Overføringsledning Åsa - Monserud 2017 2017 40 6 618 720

Vann 1 Benterud - omlegging 2017 2017 40 666 256

Vann 1 Nes - Etappe 2 2017 2017 40 112 720

Vann 1 Nes - Etappe 2 2017 2017 40 1 750 000

Vann Hønengata nord kommunal andel 2017 2017 40 2 000 000

Vann Utskifting vannledninger 2017 2017 40 4 000 000

Vann Eggemoen 2017 2017 40 3 900 000

Vann 15012 Sanering Hen VA 2017 2017 40 3 000 000

Vann 15008 Overføringsledning Åsa - Monserud 2017 2017 40 10 000 000

Vann 1 Eggemoen 2017 2018 40 3 900 000

Avløp 1 Styresystem Nes og Monserud renseanlegg 2018 2019 5 5 000 000

Avløp 1 Monserud renseanlegg 2018 2019 20 150 850 000

Avløp Utskifting avløpsledninger 2018 2018 40 4 000 000

Avløp Nes - Etappe 2 2018 2018 40 6 000 000

Avløp 1 Styresystem Nes og Monserud renseanlegg 2018 2019 40 16 211 941

Vann Utskifting vannledninger 2018 2018 40 4 000 000

Vann Nes - Etappe 2 2018 2018 40 6 000 000

Avløp 1 Styresystem Nes og Monserud renseanlegg 2019 2019 5 5 000 000

Avløp 1 Monserud renseanlegg 2019 2019 20 38 233 000

Avløp 1 Styresystem Nes og Monserud renseanlegg 2019 2019 40 376 016

Avløp 1 Monserud renseanlegg 2019 2019 40 89 384
Tabell 20 : Planlagte investeringer vann og avløp 2017 - 2019.
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Saksprotokoll - Bosetting av flyktninger i 2018  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

1. Ringerike kommune vedtar å bosette 35 flyktninger i 2018. 

 

2. 2 av bosettingene forbeholdes enslige mindreårige over 15 år, men kommunen vil være 

fleksibel i fordelingen av plasser til enslige mindreårige over og under 15 år dersom 

alderssammensetningen i denne gruppen endrer seg. 

 

3. Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg. 

 

4. Tjenestene bygd opp for mottak og bosetting i 2016 og 2017, bygges gradvis ned de 

neste årene og tilpasses bosettingsantallene. 

 

5. IMDI anmodes om ikke å tildele enslige mindreårige flyktninger til Ringerike 

kommune i 2019. 

 
 

Behandling i Formannskapet 21.11.2017: 

 

Magnus Herstad (FrP) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3: 

«Familiegjenforeninger er inkludert». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Punktvis avstemming: 

 

Pkt. 1 og 2. ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Pkt. 3: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Herstads (FrP) forslag, Rådmannens 

innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer (FrP) som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Pkt. 4 og 5 ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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Bosetting av flyktninger i 2018  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune vedtar å bosette 35 flyktninger i 2018. 

 

2. 2 av bosettingene forbeholdes enslige mindreårige over 15 år, men kommunen vil være 

fleksibel i fordelingen av plasser til enslige mindreårige over og under 15 år dersom 

alderssammensetningen i denne gruppen endrer seg. 

 

3. Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg. 

 

4. Tjenestene bygd opp for mottak og bosetting i 2016 og 2017, bygges gradvis ned de 

neste årene og tilpasses bosettingsantallene. 

 

5. IMDI anmodes om ikke å tildele enslige mindreårige flyktninger til Ringerike kommune 

i 2019. 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Prognoser fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) viser at det er behov for å 

bosette 4 400 flyktninger i Norge i 2018. Dette tallet inkluderer 150 enslig mindreårige 

flyktninger, og er et langt lavere tall enn de siste årene. Grunnen er at det kommer færre 

flyktninger til landet. 

 

Ringerike kommune anmodes om å bosette 35 flyktninger i 2018 hvorav 2 plasser forbeholdes 

enslig mindreårige. 

 

Ringerike kommune har bosatt omlag 130 flyktninger i 2016 og 100 i 2017 inkludert 

familiegjenforening. Ringerike kommune har dimensjonert tjenestene sine for å ivareta et 

vesentlig høyere antall flyktninger enn det IMDI anmoder kommunen om å bosette i 2018. 

Dette vil bety at kapasiteten i tjenestene, som bofellesskap for unge enslige mindreårige, 



- 

Læringssenteret for voksne og flyktningkontoret, etter hvert må bygges ned i takt med 

synkende antall flyktninger, gjennomført introduksjonsprogram og redusert flyktningetilskudd. 

 

Ringerike kommune har de siste to årene mottatt 25 enslige mindreårige under 18 år. Det 

kommer nå få enslige mindreårige til landet. En anmodning på bosetting av kun 2 betyr at 

tjenestene som er bygd opp for dette formålet gradvis fases ut.  

 

Dersom det i løpet av 2018 kommer endret anmodning fra IMDI, vil rådmannen legge fram ny 

sak om dette. 

 

Rådmannens vurdering 

Det kommer som nevnt tidligere, færre flyktninger til Norge og færre får innvilget bosetting.  

Ringerike kommune har gjort en innsats ved å vedta og gjennomføre bosetting av det antall 

flyktninger det har vært anmodet om. Rådmannen anbefaler at IMDI’s anmodning om 

bosetting av 35 flyktninger i 2018 vedtas.  

Med bakgrunn i de ekstra utfordringer det er å bygge opp og bygge ned bosettingstiltak for 

unge enslige mindreårige vil Ringerike kommune be om at det ikke tildeles flyktninger i denne 

gruppen fra 2019. 

 
Vedlegg: 

  Anmodning fra IMDI om bosetting av flyktninger i 2018. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Anmodning om bosetting av flyktninger i 201 8

Norske kommuner har de siste årene gjort en formidabel innsats med bosetting og kvalifisering av
flyktninger. Bosetting er første skritt i integreringsprosessen i kommunen. Integrerings - og
mangfoldsdirektoratet (IMDi) takker Ringerike kommune for deres innsats i dette arbeidet.

Nå ber vi Ringerike kommune om å bosette 3 5 flyktninger i 2018. Av disse ber vi om at 2 plasser
er forbeholdt enslige mindreårige over 15 år. Vi ber også om fleksibilitet i fordelingen av plasser til
enslige mindreårige over og under 15 år dersom alderssammensetningen i denne gruppen endrer
seg.

Frist for å svare på anmodningen er 6. januar 2018.

K ommunen må sende sitt vedtak om bosetting til post@imdi.no med kopi til nina.gran@ks.no og
registrere vedtaket i IMDis fagsystem for bosetting. For tilgang til fagsystemet og mer informasjon
om planlegging og bosetting, se https://www.imdi.no/planlegging - og - bosetting/

Vi oppfordrer kommunen til å fatte presis t vedtak for det antallet flyktninger kommunen skal
bosette. Vedtaket skal ikke inkludere familiegjenforente eller ha andre forbehold.

Bakgrunn for tallene

De siste prognosene viser at det er behov for å bosett e 4 400 flyktninger i Norge i 2018 , inkludert
150 enslige mindreårige. Årsaken til redusert behov for bosetting er at færre søker asyl i Norge.

Det betyr at kun om lag halvparten av kommunene som har bosatt flyktninger de siste årene, er
bedt om å bosette flyktninger i 2018. Kommunene som får anmodning om bosetting er spurt om å
bosette langt færre enn tidligere.

Statlig sektor og kommunesektoren har blitt enige om at det skal tas utgangspunkt i noen felles
kriterier ved vurdering av fordeling av flyktninger for 2018. Disse kriteriene inkluderer
innbyggertall, sysselsettingsnivå og resultater i introduksjonsprogram over tid.
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Kontakt

Ta kontakt med IMDi Indre Øst dersom dere ønsker dialog om anmodningen og bosetting av
flyktninger. Vi deltar gjerne på møter med kommunen, også i samarbeid med andre statlige
aktører på feltet.

Med hilsen
lntegrerings - og mangfoldsdirektoratet

Lis beth Dalin
r egiondirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk og trenger derfor ikke signatur.
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Kommunale viglser  
 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret gir komitelederne, advokatene ved kommuneadvokatkontoret, leder for 

kulturenheten Marja Lyngra Høgås, kulturskolerektor Dagny Grøndahl Krogness og 

førstekonsulent Kari Véien Denné myndighet som vigslere etter ekteskapsloven § 12. 

 

Komitelederne tilstås for vigslene møtegodtgjørelse som ordinært medlem.  

 

Kommunens alminnelige vigselstilbud er onsdager og fredager mellom kl. 1200 og kl. 1400. 

Det tilbys ikke vigsler på helligdager. Det alminnelige vigselstilbudet gjelder ikke i juli. Dersom 

vigsling ønskes i juli må det inngås særskilt avtale med kommunen om dette, på tidspunkt som 

passer kommunen.  

 

Vedlagte bestemmelser om Ringerike kommunes adgang til å ta betaling for vigsler vedtas. 

 

Kontoret i 1 etasje som i dag disponeres av rådhusforvalter Jan Hatten omgjøres til vigselsrom. 

 

Ordningen evalueres etter ett år.   

 

Alternativt vedtak: 

 

Kommunestyret har stor frihet til å avgjøre hvordan vigselstilbudet i kommunen skal 

organiseres. Derfor er det i alternativt vedtak mange åpne punkter: 

 

Kommunestyret gir …………… myndighet som vigslere etter ekteskapsloven § 12. 

 

Kommunens alminnelige vigselstilbud er ……………..  

 

Vedlagte bestemmelser om Ringerike kommunes adgang til å ta betaling for vigsler vedtas, 

med følgende endringer….  

 

……. omgjøres til vigselsrom. For oppussing og istandsetting av vigselsrommet bevilges … 

kroner. 

 



- 

Ordningen evalueres etter ett år. 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

 

Stortinget har vedtatt endringer i ekteskapsloven § 12 som medfører at kommunen gis 

vigselsmyndighet fra 1. januar 2018. Domstolen, som per i dag har vigselsmyndighet, fratas 

denne myndigheten fra samme tidspunkt.  

 

Ekteskapsloven § 12 bokstav b vil etter at lovbestemmelsen trer i kraft lyde som følger: 

«Vigslere er…. b) ordfører, varaordfører og kommunalt ansatte eller folkevalgte som 

kommunestyret gir slik myndighet til». 

 

Lovendringen innebærer en plikt for kommunen til å ha et vigselstilbud til egne innbyggere og 

til personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge. 

Kommunene må være klare til å gjennomføre vigsler fra 1. januar 2018. Kommunene kan selv 

bestemme om de vil tilby vigsler for andre kommuners innbyggere. 

 

Ringerike tingrett har opplyst at Ringerike tingrett hadde 55 vigsler i 2016. Det settes normalt 

av ca 15 minutter til hver vielse.  

 

Vigselsmyndighet i kommunen  

 

Ordførere og varaordførere får en direkte myndighet etter loven. I tillegg kan kommunestyret 

gi vigselsmyndighet til personer som er ansatt eller folkevalgt i kommunen.  

 

Kommunen må selv vurdere hvem som er egnet for oppgaven. Det er ikke krav om særlig 

kompetanse eller erfaring. I lovforarbeidene blir det uttalt at det kan være hensiktsmessig at det 

også tilbys vigslere som er politisk nøytrale.  

 

Vigselsmyndigheten vil opphøre når en folkevalgt ikke lenger er folkevalgt eller vigslerens 

ansettelsesforhold i kommunen avsluttes. Vigselsmyndigheten vil også opphøre dersom 

kommunestyret trekker tilbake bemyndigelsen. En kommunal vigsler kan gjennomføre en vigsel 

i hele landet, og ikke bare i egen kommune. 

 

En vigsel er av seremoniell karakter, men er også en offentligrettslig handling, og vigsler har 

ansvar for å forvisse seg om at vilkårene for inngåelse av ekteskap er oppfylt. 

Dersom vigsler finner at det er grunn til tvil om et vilkår for inngåelse av ekteskap er oppfylt, 

kan vigselen utsettes og brudefolkene pålegges å skaffe bevis for at vilkåret er oppfylt. 

Kommunale vigslere har ellers ikke grunnlag for å nekte å gjennomføre en vigsel, jf. 

ekteskapsloven § 13 og § 14. 

 

Vigsler skal lese det borgerlige vigselsformularet, en fastsatt tekst, under seremonien. 

Seremonien kan tilpasses med for eksempel tekst og musikk utover dette, dersom brudefolkene 

ønsker det. Det er opp til kommunen å vurdere hva de vil tillate av ekstra innhold. 
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Brudeparet må forut for vigslingen framskaffe prøvingsattest fra Skatteetaten. Denne er gyldig 

i 4 mnd. Når brudeparet ber om tid til vigsling, må de også levere signert 

forlovererklæring. Når prøvingsattest og forlovererklæring er kommunen i hende, settes det 

opp tidspunkt og sted for vielsen. Prøvingsattesten kan benyttes som vigselsbok. Brudeparet 

må på vigselsdagen ha med seg gyldig legitimasjon. 

 

Økonomi 

 

Vigselstilbudet skal være gratis for kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er 

bosatt i Norge.  

 

Kommunen kan ta betaling for nødvendige merkostnader dersom kommunen tilbyr vigsel ut 

over det vanlige tilbudet om tid og sted. Med vanlig tid menes både tidspunktet for vigsel og 

vigselens varighet. Videre kan kommunen ta betalt for nødvendige kostnader til vigselen 

dersom kommunen tilbyr vigsel for andre enn de er pliktige til. Eksempler på nevnte kostnader 

er lønns- og reiseutgifter for vigsleren og kostnader knyttet til bruk av kommunale lokaler og 

vaktmestertjenester.   

 

Det er ikke anledning for kommunen til å ta betaling ut over dekning av nødvendige 

(mer)kostnader.  

 

Oppgaveoverføringen skal fullfinansieres, jf. Stortingets forutsetning i Innst. 333 S (2014–

2015). Det legges opp til at midlene innlemmes i kommunenes rammetilskudd. Finansieringen 

av oppgaveoverføringen vil behandles i den ordinære budsjettprosessen. Ringerike kommune 

har fått tilkjent ca 17 000 kroner for tjenesten for 2018.  

 

Administrativ ressurser 

 

Det vil kreve noe ressurser å administrere tjenesten, både knyttet til påmelding, dialog med 

brudepar, vigselsattester og til den praktiske tilretteleggingen for at vigselslokalet til enhver tid 

kan benyttes og framstår imøtekommende og pent. I tillegg kommer ressursen til å 

gjennomføre selve vigselshandlingen.  

 

Rådmannen anbefaler at det nå i startfasen av ordningen er vigsleren, med støtte fra 

servicekontoret og ordførers politiske sekretariat, som forestår for- og etterarbeidet tilknyttet 

vigslingen. Dokumentsenteret vil også få oppgaver knyttet til tjenesten da all dokumentasjon, 

inngående og utgående brev og skjemaer, skal journalføres og arkiveres iht. arkivloven og 

arkivforskriften. Ordningen vil bli evaluert etter ett år og det vil da måtte vurderes om det er 

behov for at det tilkjennes ekstra ressurser for å administrere den.  

 

Hvis Ringerike kommune også skal tilby vigslinger utenfor normalarbeidstid vil vigslere som er 

ansatt i kommunen måtte lønnes etter gjeldende overtidssatser. For ledere i kommunen som 

ikke har overtid må det gjøres særskilte avtaler med disse for vielser utover ordinær arbeidstid. 

Komitelederne har fast godtgjøring, jf. godtgjøringsreglementet. Etter rådmannens vurdering 

bør de for vigslene tilstås møtegodtgjørelse som ordinært medlem. Ved vigsling i andre lokaler 

enn rådhusets, vil vigslers reiseutgifter også måtte dekkes.  

 

Bestemmelser om kommunens adgang til å ta vederlag for vigslene 
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Av forskrift om kommunal vigsler § 4 fremkommer det at krav om betaling for vigsling bør 

fastsettes i egne bestemmelser. Vedlagt følger forslag til slike bestemmelser.  

 

Rådmannen foreslår at kommunen ikke skal være pliktig til å foreta vigsler på andre 

tidspunkter enn innenfor kommunens alminnelige vigselstilbud og ikke i andre lokaler enn de 

kommunen stiller til rådighet. Kommunens alminnelige vigselstilbud foreslås å være onsdager 

og fredager mellom kl. 1200 og kl. 1400. Det foreslås at det ikke tilbys vigsler på helligdager 

og at det må avtales særskilt for vigsler i juli, på tidspunkter som passer for kommunen.  

 

Rådmannen foreslår at kommunen skal kunne ta betalt dersom kommunen tilbyr vigsel ut over 

det vanlige tilbudet om tid og sted. Det foreslås at gebyret settes til 5000 kroner per vigsel. 

Gebyret er ment å dekke de merutgifter vigselen påfører kommunen, særlig overtid og 

reiseutgifter for vigsler.   

 

Rådmannen foreslår at kommunen skal tilby vigsling til innbyggere i andre kommuner, men at 

kommunen tar betalt for dette. Gebyret foreslås satt til 1000 kroner per vigsel. Gebyret er ment 

å dekke de utgifter vigselen påfører kommunen.   

 

Lokalene 

 

Kommunen kan selv bestemme hvor og når de skal tilby vigsler. Tilbudet i kommunen skal 

dekke etterspørselen på en god måte, jf. forskrift om kommunale vigsler § 1. Departementet 

legger til grunn at kommunene har rådhus, kommunehus eller andre lokaler som er egnet og 

kan gjøres tilgjengelige for vigsler.  

 

Rådmannen har vurdert flere alternative lokaler i Ringerike kommune:  

- Det store møterommet i 8 etg 

- Møterommet Leseværelset i 2 etg 

- Ombygging av den innerste delen av kantinen 

- Omgjøring av kontoret i 1 etg som i dag disponeres av rådhusforvalter Jan Hatten  

- Formannskapssalen 

- Kommunestyresalen 

- Eksterne lokaler (Riddergården) 

Etter rådmannens vurdering bør kommunen etablere et lokale som kan være et fast vigselsrom 

og som ikke i tillegg benyttes som et alminnelig møterom for kommunens ansatte. 

Møterommene i 8 etg og i 2 etg er mye brukt, og vil etter rådmannens vurdering være lite 

egnet som vigselsrom. Formannskapssalen og kommunestyresalen er etter rådmannens 

vurdering av samme grunn heller ikke egnede lokaler.  

 

Kostnadene knyttet til ombyggingen av den innerste delen av kantinen er høye (anslått til rundt 

400 000 kroner). Det vil også være kostnadskrevende å benytte eksterne lokaler.  

 

Kostnadene knyttet til omgjøring av kontoret til rådhusforvalter Jan Hatten i 1 etg er anslått til 

rundt 100 000 kroner. Disse kostnadene vil kunne dekkes over driftsbudsjettet i 

Fellestjenesten. Etter rådmannens vurdering synes dette som et velegnet lokale. Lokalet ligger 

utenfor den lukkede delen av rådhuset, det er toaletter lett tilgjengelig utenfor lokalet og 
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gjester vil kunne vente i rådhusets lokaler foran resepsjonen. Lokalet er i tillegg tenkt brukt 

som møterom for politisk ledelse.  

 

Alternative løsninger 

 

Kommunestyret har stor frihet til å bestemme hvordan vigselstilbudet i kommunen skal 

organiseres. Dette gjelder særlig om, og i så fall hvem, i kommunen som skal gis 

vigselsmyndighet, hvilke lokaler som skal benyttes som vigselsrom og i hvilken grad 

kommunen skal ta betalt for vigsling utenfor det normale vigselstilbudet. Kommunestyret står 

også fritt til å bestemme hvorvidt kommunen skal tilby vigsling til andre enn kommunens 

innbyggere, og i så fall om kommunen skal ta betalt for et slikt tilbud. Kommunen har ikke 

anledning til å ta betalt utover dekning av de merkostnader kommunen påføres ved vigsling 

utover det normale vigselstilbudet og for vigsling til andre enn kommunens innbyggere.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Etter rådmannens vurdering bør kommunestyret benytte adgangen ekteskapsloven § 12 gir til å 

tilkjenne vigselsmyndighet til flere personer i kommunen, enn ordfører og varaordfører. Dette 

for å sikre et godt vigselstilbud til kommunens innbyggere, uten at dette går på bekostning av 

kommunens øvrige oppgaver.  

 

Rådmannen foreslår at komitelederne, advokatene ved kommuneadvokatkontoret, leder for 

kulturenheten Marja Lyngra Høgås, kulturskolerektor Dagny Grøndahl Krogness og 

førstekonsulent Kari Véien Denné gis vigselsmyndighet.  

 

Advokatene kjenner kravene i ekteskapsloven, og anses etter rådmannens vurdering som et 

naturlig valg. Advokatene sitter sammen med førstekonsulent Kari Véien Denné, og vil enkelt 

kunne ha et tett samarbeid med henne. Av ansatte i Ringerike kommune foreslås videre leder 

for kulturenheten Marja Lyngra Høgås og kulturskolerektor Dagny Grøndahl Krogness. I 

tillegg foreslår rådmannen at lederne for de ulike hovedkomiteene gis vigselsmyndighet.   

 

Det er i dag fire ansatte advokater ved kommuneadvokatkontoret. Dette er Rune Erstad, Lena 

Fagervold, Geir Kristiansen og Thea Broch.  

 

Når det gjelder valg av lokaler anbefaler rådmannen som det fremkommer av det ovennevnte at 

kontoret i 1 etg som i dag benyttes av rådhusforvalter Jan Hatten, omgjøres til vigselsrom, 

kombinert med møterom for politisk ledelse. Dersom lokalet ikke er ferdigstilt innen 1. januar 

2018, foreslår rådmannen at Leseværelset og formannsskapssalen i 2. etg benyttes som 

vigselsrom frem til vigselsrommet er ferdigstilt.  

 

Vedlagte bestemmelser om Ringerike kommunes adgang til å ta betaling for vigsler foreslås 

vedtatt. Rådmannen foreslår at Ringerike kommune tilbyr vigsler onsdager og fredager fra kl. 

1200 til kl. 1400, men at det ikke tilbys vigsler på helligdager og at det må avtales særskilt 

vigsling i juli, på tidspunkter som passer for kommunen. Rådmannen foreslår at brudepar kan 

inngå avtale med vigsler om også andre tidspunkter for vigsling, og på andre steder enn 

kommunens vigselslokale, men at kommunen i så tilfelle tar et gebyr på 5000 kroner for 

tjenesten. Det foreslås at Ringerike kommune tilbyr vigsling til innbyggere bosatt i andre 

kommuner, men at det tas et gebyr på 1000 kroner for dette. Gebyrene er ment å dekke 

Ringerike kommunes kostnader forbundet med vigslingen.  



- 

 

Tilbudet og tjenesten bør etter rådmannens vurdering evalueres etter ett år. 

 

 

Vedlegg 

 

Bestemmelser om Ringerike kommunes adgang til å ta betalt for vigsler 

Rundskriv Q 11 2017 om kommunale vigsler(1).pdf 

Forskrift om kommunale vigsler - 18. september 2017(1).pdf 
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Bestemmelser om Ringerike kommunes adgang til å ta betaling for vigsler  

 

1. Ringerike kommunes alminnelige vigselstilbud er onsdager og fredager mellom kl. 

12.00 og kl. 14.00. Det tilbys ikke vigsling på helligdager.  

2. Punkt 1 kommer ikke til anvendelse i juli. Dersom vigsling ønskes i juli må det inngås 

særskilt avtale med Ringerike kommune om dette, til tidspunkt som passer for 

kommunen.  

3. Vigsling etter punkt 1 og punkt 2 finner sted i lokaler i Rådhuset i Ringerike 

kommune.  

4. Dersom det er ønske om vigsling på andre tidspunkter eller i andre lokaler enn 

omhandlet i punkt 1, 2 og 3 tilbys dette kun etter avtale med Ringerike kommune. 

Ringerike kommune vil i så tilfelle ta et gebyr på 5000 kroner for tjenesten. 

5. Ringerike kommune tilbyr vigsling også for innbyggere som ikke er bosatt i Ringerike 

kommune. Dersom vigslingen finner sted innen kommunens alminnelige vigselstilbud, 

og i rådhuset til Ringerike kommune, vil Ringerike kommune ta et gebyr på 1000 

kroner for tjenesten. I andre tilfeller reguleres forholdet av punkt 4.  

6. Brudeparet skal informeres om kostnadene for vigslingen før avtale om dette inngås.  

7. Ringerike kommune har anledning til å avslå en forespørsel om vigsling på andre 

tidspunkt eller i andre lokaler enn omhandlet i punkt 1, 2 og 3. 

 

 

 



 

Rundskriv  

 

 

 

Nr.         Dato 

Q-11/2017       21. september 2017 

 

Kommunale vigsler  

Kort om inngåelse av ekteskap  

Ekteskap blir inngått ved at brudefolkene møter for en vigsler. Mens begge er til stede skal de 

erklære at de ønsker å inngå ekteskap med hverandre. Deretter skal vigsleren erklære dem for 

ektefolk.  

Før ekteskapet kan inngås må ekteskapsvilkårene prøves. Det vil si at det skal kontrolleres at 

de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregistermyndigheten 

(skattekontoret) som prøver at ekteskapsvilkårene er oppfylt.  

Lovendring 

Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for borgerlige vigsler. Bestemmelsene om 

inngåelse av ekteskap følger av ekteskapsloven kapittel 3. Lovendringene som er vedtatt er 

(endringer i kursiv):  

§ 12 Vigslere 

Vigslere er: 

a) prest i Den norske kirke, og prest eller forstander i et registrert trossamfunn, eller 

seremonileder eller tilsvarende i livssynssamfunn som mottar tilskudd etter lov 12. juni 1981 

nr. 64 om tilskott til livssynssamfunn når Kongen har godkjent formen for inngåelse av 

ekteskap. 

b) ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret 

selv gir slik myndighet. 

c) utsendt utenrikstjenestemann, jf. utenrikstjenesteloven § 14. 

d) Sysselmannen på Svalbard. Sysselmannen kan delegere vigselsmyndighet til 

tjenestemenn ved sysselmannskontoret. 

e) særskilt vigsler oppnevnt av departementet i tilfeller der det er behov for det på grunn 

av lange avstander eller av andre grunner. Oppnevningen gjelder for fire år. 
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Departementet kan gi forskrift om tildeling og tilbaketrekking av vigselsrett for seremonileder 

eller tilsvarende i livssynssamfunn. 

§ 12 a Vigsler i kommunen 

Kommunen skal ha et tilbud om vigsel for kommunens innbyggere og personer som ikke er 

bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge etter kapittel 1. 

Departementet kan gi forskrift om kommunalt vigselstilbud med regler om at vigselstilbudet 

skal være tilgjengelig og om betaling for vigsler. 

Vigselsmyndighet i kommunen 

Lovendringen innebærer at ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte 

som kommunestyret selv gir slik myndighet skal gjennomføre vigsler. Ordførere og 

varaordførere får en direkte myndighet etter loven. I tillegg kan kommunestyret gi 

vigselsmyndighet til personer som er ansatt eller folkevalgt i kommunen. Med ansatt menes 

både fast ansatt og midlertidig ansatt. Kommunen kan også velge å ansette noen for denne 

oppgaven. Beslutningen om hvem som skal ha vigselsmyndighet, i tillegg til ordfører og 

varaordfører, skal tas av kommunestyret selv og kan ikke overlates til andre.  

Kommunen må selv vurdere hvem som er egnet for oppgaven. Det er ikke krav om særlig 

kompetanse eller erfaring. I lovforarbeidene1 blir det uttalt at det kan være hensiktsmessig at 

det også tilbys vigslere som er politisk nøytrale.  

Vigselsmyndigheten vil opphøre dersom en folkevalgt ikke lenger er folkevalgt eller 

vigslerens ansettelsesforhold i kommunen avsluttes. Vigselsmyndigheten vil også opphøre 

dersom kommunestyret trekker tilbake tildelingen.  

Kommunen må ha oversikt over hvem som til enhver tid er vigslere. At vigsler har 

vigselsmyndighet er et vilkår for at ekteskapsinngåelsen er gyldig. For å unngå hyppige 

skifter av hvem som har vigselsmyndighet, og eventuell usikkerhet knyttet til dette, anbefaler 

departementet at det gis vigselsmyndighet for en lengre periode. Det anbefales også at det 

ikke tildeles vigselsmyndighet bare for engangstilfeller. 

Det kan være hensiktsmessig at kommunen gir informasjon om hvem som er vigslere i 

kommunen på sine nettsider. Det vil gi innbyggerne et godt tilbud, ved at de vet hvem som er 

vigslere og hvem de kan henvende seg til. Det vil også kunne lette arbeidet for 

folkeregistermyndigheten og andre myndigheters kontroll av at vigselen er gyldig inngått.  

Vigsler skal sammen med vigselsmeldingen til folkeregistermyndigheten legge ved 

dokumentasjon for sin vigselsmyndighet, jf. forskrift om registrering og melding av vigsel § 

5. Dette innebærer at tildeling av vigselsmyndighet må være skriftlig.  

En kommunal vigsler kan gjennomføre en vigsel i hele landet. Uansett hvor vigselen 

gjennomføres, handler vigsleren på vegne av den kommunen han er folkevalgt eller ansatt i, 

for eksempel når det gjelder regler for dekning av merutgifter ved vigselen.  

                                                 

1 Prop. 91 L (2016-2017) Endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til kommunene) 
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Dersom kommuner ønsker å inngå interkommunalt samarbeid om vigselsoppgaven, må dette 

gjøres innenfor reglene i ekteskapsloven og kommuneloven. Dette innebærer blant annet at 

ordfører og varaordfører i kommunene som samarbeider, fortsatt har vigselsmyndighet og det 

er kommunestyrene selv som må gi myndighet til ansatte eller folkevalgte i de deltakende 

kommunene som skal få slik myndighet. Denne oppgaven vil innebære myndighetsutøvelse, 

og det vil derfor være vertskommunemodellen etter reglene i kommuneloven kapittel 5 A som 

er egnet samarbeidsmodell.  

Tilbud om vigsel 

Kommunen har plikt til å ha et tilbud om vigsel for kommunens innbyggere og personer som 

ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, jf. 

ekteskapsloven § 12 a.  

Det er tilstrekkelig at én av brudefolkene er bosatt i kommunen for at plikten gjelder. Hvem 

som anses å være bosatt i kommunen følger av de alminnelige regler om folkeregistrering av 

bostedsadresse, jf. folkeregisterloven med forskrifter.  

Ekteskapsloven bygger på en forutsetning om at de som oppfyller vilkårene for inngåelse av 

ekteskap og kravene til prøving, har krav på vigsel i Norge. Det gjelder også personer som 

bare oppholder seg midlertidig i landet. Kommunenes tilbud om borgerlig vigsel gjelder både 

for utenlandske brudefolk og for norske statsborgere som er bosatt i utlandet. Disse gruppene 

skal også få benytte seg av vigselstilbudet i kommunen, uten å måtte betale for dette. En slik 

ordning er videreføring av praksis fra borgerlige vigsler i domstolene.  

Kommunen kan selv bestemme om de vil tilby vigsler for andre kommuners innbyggere.  

Forberedelse til vigselen 

De som tar kontakt med kommunen om vigsel må få beskjed om at de må ha gyldig 

prøvingsattest på tidspunktet for ekteskapsinngåelsen, jf. ekteskapsloven § 14 første ledd jf. § 

10. Det er folkeregistermyndigheten som utsteder prøvingsattest, og den er gyldig i fire 

måneder fra utstedelse. Prøvingsattesten gis på bakgrunn av egenerklæring fra begge 

brudefolkene, forlovererklæring og eventuelle andre dokumenter (oppholdstillatelse/ 

dokumentasjon på skifte/ anerkjennelse av utenlandsk skilsmisse). Skjemaer finnes på 

skatteetatens hjemmeside eller hos statlig blankettarkiv. Folkeregistermyndigheten skal på 

bakgrunn av disse opplysningene prøve om ekteskapsvilkårene etter norsk rett er oppfylt.  

Kommunen bør ha rutiner for når vigsel kan avtales med kommunen, for eksempel tidligst fra 

det tidspunkt det foreligger gyldig prøvingsattest.  

Kommunen kan selv bestemme hvor og når de skal tilby vigsler. Det er likevel viktig at 

tilbudet er tilgjengelig. Tilbudet i kommunen skal dekke etterspørselen på en god måte, jf. 

forskrift om kommunale vigsler § 1. Departementet legger til grunn at kommunene har 

rådhus, kommunehus eller andre lokaler som er egnet og kan gjøres tilgjengelige for vigsler.  

Gjennomføring av vigselen 

I lovforarbeidene har departementet uttalt at det er viktig at kommunen legger til rette for 

vigselens seremonielle karakter, uavhengig av hvem som gjennomfører vigselen. Rammen 
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rundt vigselen, som bruk av det borgerlige vigselsformularet og egnet lokale, er av stor 

betydning for om seremonien oppleves som høytidelig og verdig.  
 

Det borgerlige vigselsformularet, som er en tekst som vigsler leser under seremonien, skal 

benyttes ved gjennomføring av borgerlige vigsler. Vigselsformularet setter en ramme rundt 

hva vigselsseremonien skal inneholde. Seremonien kan tilpasses med for eksempel tekst og 

musikk utover dette, dersom brudefolkene ønsker det. Det er opp til kommunen å vurdere hva 

de vil tillate av ekstra innhold.  

Før vigsel foretas, skal vigsleren motta prøvingsattesten som viser at ekteskapsvilkårene er 

prøvet, jf. ekteskapsloven § 14. Brudefolkene bør legitimere seg for å godtgjøre at de er de 

samme personene som det er foretatt prøving for. Til dette kan for eksempel pass, førerkort og 

bankkort fremlegges. Om legitimasjonen skal godtas, beror på en konkret vurdering.  

To vitner må være til stede under seremonien, jf. ekteskapsloven § 11 andre ledd. Dette kan 

være forloverne eller to andre myndige personer.  

Det borgerlige vigselsformularet er vedtatt på bokmål og nynorsk.2 Det finnes oversettelser til 

samisk, engelsk, tysk, fransk, spansk og russisk. Alle versjonene kan finnes på Bufdir sine 

hjemmesider.  

Det følger av ekteskapsloven § 14 andre ledd at en vigsler som kjenner til at et vilkår for å 

inngå ekteskap ikke er oppfylt, ikke skal foreta vigsel. Dersom vigsler finner at det er grunn 

til tvil om et vilkår er oppfylt, kan vigselen utsettes og brudefolkene pålegges å skaffe bevis 

for at vilkåret er oppfylt.  

Kommunale vigslere har ellers ikke grunnlag for å nekte å gjennomføre en vigsel, jf. 

ekteskapsloven § 13 og § 14.  

Melding om vigsel og registrering 

Prøvingsattesten fra folkeregistermyndigheten utgjør også melding om vigsel og vigselsbok 

(skjema Q-0309). Skjemaets del om Melding om vigsel/ Vigselsbok skal fylles ut av vigsler. 

Samtlige spørsmål på vigselsmeldingen skal besvares så langt de passer. Brudefolkene og 

vitnene skal også undertegne vigselsmeldingen. En bekreftet kopi skal returneres til 

folkeregistermyndigheten senest innen tre dager, jf. forskrift om registrering og melding av 

vigsel § 4.  

Vigsler skal sammen med vigselsmeldingen legge ved dokumentasjon for sin 

vigselsmyndighet, jf. forskrift om registrering og melding av vigsel § 5. For ordfører og 

varaordfører er det tilstrekkelig med dokumentasjon på vervet. 

En bekreftet kopi av skjemaet gis til brudefolkene og utgjør midlertidig vigselsattest. Endelig 

vigselsattest utstedes av folkeregistermyndigheten.  

Kommunen har ansvar for å føre vigselsbok med oversikt over ekteskap som er inngått i 

kommunen, jf. forskrift om registrering og melding av vigsel § 1 første ledd bokstav e). Det 

originale skjemaet "Prøvingsattest/Melding om vigsel/Vigselsbok", som beholdes av vigsler, 

                                                 

2 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-01-19-4263?q=vigselsformular  
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utgjør vigselsboken. Det er ellers ikke spesifikke krav til hvordan vigselsboken skal føres eller 

oppbevares.  

Økonomi 

Forskrift om kommunale vigsler har bestemmelser om betaling for vigsler.  

Det følger av forskriften § 2 at vigselstilbudet skal være gratis for kommunens egne 

innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå 

ekteskap her.  

Det følger av § 2 andre ledd at kommunen kan ta betaling for nødvendige merkostnader 

dersom kommunen tilbyr vigsel ut over det vanlige tilbudet om tid og sted. Med vanlig tid 

menes både tidspunktet for vigsel og vigselens varighet. Brudefolkene skal informeres om 

kostnaden i god tid før vigselen.  

Det følger av § 3 at dersom kommunen tilbyr vigsel for andre enn de som er nevnt i § 2 (egne 

innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge), kan kommunen ta betaling for 

nødvendige kostnader til vigselen. Brudefolkene skal informeres om kostnaden i god tid før 

vigselen.  

Kostnader som kan kreves dekket av kommunen etter forskriften § 2 og § 3 er for eksempel 

utgifter for vigsler, transport og oppvarming av lokale. Det er ikke anledning for kommunen 

til å ta betaling ut over dekning av nødvendige (mer)kostnader.  

Krav om betaling for vigsler etter forskriften § 2 andre ledd og § 3, bør fastsettes i egne 

bestemmelser, jf. forskriften § 4. Slike bestemmelser bør angi at det kan tas betaling, hvilke 

type kostnader betalingen skal dekke og hvilke satser som gjelder for de enkelte kostnadene.   

Ugyldige ekteskapsinngåelser 

En vigsel er av seremoniell karakter, men en vigsel er også en offentligrettslig handling, og 

vigsler har ansvar for å forvisse seg om at vilkårene for inngåelse av ekteskap er oppfylt.  

Ekteskapsloven § 16 har bestemmelser om ugyldige vigsler. For at en ekteskapsinngåelse skal 

være gyldig må fremgangsmåten i ekteskapsloven § 11 første ledd, jf. § 12, følges. Det 

innebærer at begge brudefolkene må være til stede under vigselen, og erklære at de ønsker å 

inngå ekteskap med hverandre, samt at vigsleren må erklære dem for ektefolk. Vigselen vil 

være ugyldig hvis den er foretatt av en person som ikke har myndighet til å foreta vigsler. 

Hvis en vigsel blir gjennomført av en kommunalt ansatt eller folkevalgt som ikke har fått 

myndighet til dette av kommunestyret, vil det innebære at ekteskapet ikke er gyldig. 

En vigsel vil også være ugyldig hvis det ikke forelå gyldig prøvingsattest på 

vigselstidspunktet, jf. ekteskapsloven § 10. 

Hvis de formelle reglene for inngåelse av ekteskap ikke er fulgt, innebærer det at ekteskapet 

ikke anses for å være inngått og ekteskapet vil da heller ikke ha noen rettsvirkninger. Etter 

begjæring fra en av partene, kan et ugyldig ekteskap likevel godkjennes. Det er Fylkesmannen 

i Oslo og Akershus som behandler søknader om etterfølgende godkjenning av ugyldige 

ekteskap. For at fylkesmannen kan gi etterfølgende godkjenning, må det foreligge «særlige 

grunner», jf. ekteskapsloven § 16 andre ledd. Departementet understreker at adgangen til å gi 

etterfølgende godkjenning er en unntaksregel. 
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Departementet oppfordrer på denne bakgrunn vigsler til å være påpasselig med at 

formalitetene ved vigselen blir fulgt. Vi viser i den forbindelse til den belastningen en ugyldig 

ekteskapsinngåelse kan medføre for brudefolkene. 

Det framgår av ekteskapsloven § 1b at ekteskap skal inngås av egen fri vilje og med eget 

samtykke. Et ekteskap som ikke er inngått frivillig kan bli kjent ugyldig av domstolene, jf. 

ekteskapsloven § 16 tredje ledd.  

Rettskilder 

Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr. 47 

Forskrift om kommunale vigsler av 18. september 2017 nr. 1421 

Forskrift om registrering og melding av vigsel av 20. november 1992 nr. 854 

Forskrift om endring i forskrift om registrering og melding av vigsel  av 18. september 2017 

nr. 1422 

Forarbeidene til lovendringen om overføring av vigselsmyndighet fra domstolene til 

kommunen finnes i Prop. 91 L (2016-2017), kapittel 3 og Innst. 376 L (2016-2017)  

Rundskriv Q-20/2016 om ekteskapsloven    



 

 

Forskrift om kommunale vigsler 

 

Fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 18. september 2017 med hjemmel i lov 4. juli 1991 nr. 47 om 

ekteskap § 12 a andre ledd.  

 

§ 1 Tilgjengelig vigseltilbud i kommunen 

Kommunen skal ha et tilgjengelig vigselstilbud til personer som nevnt i § 2 første ledd. 

Tilbudet skal dekke etterspørselen i kommunen på en god måte og tilrettelegges for personer 

med funksjonsnedsettelse og for andre med særskilte behov.  

 

§ 2 Tilbud til egne innbyggere mv.  

Vigselstilbudet skal være gratis for kommunens egne innbyggere og for personer som 

ikke er bosatt i Norge, men som oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap her.  

Kommunen kan ta betaling for nødvendige merkostnader dersom kommunen tilbyr 

vigsel ut over det vanlige tilbudet om tid og sted. Brudefolkene skal informeres om kostnaden  

i god tid før vigselen.  

 

§ 3 Tilbud til andre kommuners innbyggere 

Tilbyr kommunen vigsel for andre enn de som er nevnt i § 2, kan kommunen ta 

betaling for nødvendige kostnader til vigselen. Brudefolkene skal informeres om kostnaden i 

god tid før vigselen. 

 

§ 4 Kommunale bestemmelser om betaling 

Krav om betaling for vigsler etter § 2 andre ledd og § 3, bør fastsettes i egne 

bestemmelser.  

 

§ 5 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2018.  

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4790-1   Arkiv:   

 

 

Søknad på ekstra midler fra Hunsbanken for videreformidling som startlån  
 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret godkjenner at rådmannen søker å øke innlånet til startlån fra husbanken med 

30 mill. kroner for 2017 til totalt 65 millioner. 

 

  

Beskrivelse av saken 

Supplerende sosialhjelp fra kommunen er det mest finmaskede sikkerhetsnett for innbyggere 

som ikke selv greier seg økonomisk. Lovverket er enkelt, og garanterer innbyggerne et 

minimum å leve for, etter at boutgiftene er betalt. Med boutgifter menes i denne sammenheng 

husleie, avgifter, fyring o.l. 

Det sier seg selv at høye boutgifter, der husleie er en hovedingrediens, generer høyere 

sosialhjelpsutgifter for kommunen. Ofte kan husleie ved å leie bolig være langt høyere enn 

kostnadene ved å betjene et lån for å kjøpe tilsvarende bolig. Mange er derimot henvist til 

leieforhold, da de ikke kvalifiserer for lån i banken. 

For å hjelpe innbyggere som er i denne situasjonen til lavere bokostnader, og dermed ofte 

lavere sosialhjelpsutgifter for kommunen, har kommunen gjennom husbanken fått et viktig 

verktøy, - startlån. 

Dette er penger kommunen låner rimelig fra husbanken, for så låne disse ut igjen til aktuelle 

innbyggere, særlig barnefamilier, som startlån. For å hjelpe vedkomne til å holde boutgifter på 

et akseptabelt nivå, og for å for å unngå behov for supplerende sosialhjelp, kan nå kommunen 

benytte startlån for å fullfinansiere boligkjøpet. Startlån kan innvilges med en løpetid på inntil 

50 år. 

Vedatt boligsosial handlingsplan skisserer en langt mer aktiv bruk av startlån, og kommunens 

nye vedtatte retningslinjer for slik bruk har ført til at langt flere har kunnet benytte tilbudet i 

2017. Husbanken rapporterer at kommunen nå er på riktig vei, og signaliserer at det er mulig å 

øke låneopptaket ytterligere i 2017. Søknadsfrist var 23.11.17, og med et positivt politisk 

vedtak kan tilleggsbevilgningen utbetales til kommunen innen 12.12.17. Derfor viktig at 

politisk beslutning skjer i 2017. 

Ringerike kommune har søkt om en tilleggsbevilgning på 30 mill. kroner, med forbehold om 

positivt vedtak i kommunestyret. 

 



Rådmannens vurdering 

Når Ringerike kommune tildeler startlån, skjer dette med pant/sikkerhet i den boligen som blir 

anskaffet. Klienten betaler selv renter og avdrag, og får på den måten muligheter til å 

opparbeide seg egenkapital og ta del i den veksten som regionen nå opplever på 

boligmarkedet. Dette er viktig, særlig for barnefamilier med lav inntekt og dermed på sikt kan 

være med på å redusere barnefattigdom. 

Med den vekst som nå er i markedet, oppfatter rådmannen at utlån av startlån innebærer svært 

liten risiko for kommunen. Oppfølgingen av lånene forvaltes av Lindorff, og medfører ingen 

kommunale administrative oppgaver utover selve tildelingsprosessen og eventuell oppfølging 

av klient/familien. Pr. i dag har kommunen avsatt fra tidligere innlån et «tapsfond» på kr. 

530 000,-, men har i «manns minne» ikke hatt behov for å tapsføre noe på disse lånene. 

Pågangen etter startlån er nå stor, og kommunen vil ikke greie å opprettholde denne satsingen 

uten et økt innlån. Dette forsterkes av at en bevilgning for 2018 ikke kommer til utbetaling før 

mars 2018. 

Rådmannen har hatt kontakt med husbanken i forbindelse med siste utlysing av muligheter for 

tilleggsbevilgninger. Kommunen blir oppfordret til å søke om det reelle behov for midler fram 

til mars 2018.  Husbanken gjør oppmerksom på at det er lite realistisk å forvente en 

tilleggsbevigning på mer enn 15 mill. kroner. Rådmannen har her fulgt husbankens 

anbefalinger. 

 

Vedlegg 

 

 Ingen 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen. kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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