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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  KOMMUNESTYRET 

Møtested:  Kommunestyresalen 

Møtedato:  08.03.2018  

Tid:   16:00 

 

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

grupperom, bestilles dette av gruppeleder 

Dagsorden: 

16:00 – 16:05 -  Opprop og møteinnkalling. 

16:05 – 18:00 – FRE16/ Fellesprosjektet Sandvika – Hønefoss. 

18:00 – 18:15 – Pause. 

18:15 -  19:00 – FRE16/ Fellesprosjektet Nymoen – Eggemoen. 

19:00 – 19:30 – Orientering Meieritomta. 

19:30 – 19:45 – Pause. 

19:45              – Saksliste. 

 

 

 

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

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets §10 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE   
 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.     

  Tittel   

 

4/18 18/488     

  Grunngitt spørsmå fra Jim Hagen Warp (AP) - Tilsynsordning om 

tobakk  

  

 

5/18 18/636     

  Interpellasjon  - Arnfinn Baksvær (AP) - Masseforvaltning - Lamoen 

og Averøya  

  

 

6/18 17/1379     

  Interpellasjon fra Lise Bye Jøntvedt (H) - Når skal vi folkevalgte 

involveres i byplanarbeidet ?  

  

 



7/18 18/825     

  Interpellasjon  fra Arne Broberg (H) - masseforvaltning    

 

9/18 18/613     

  Plan for økonomirapportering 2018    

 

10/18 18/251     

  Kontrollutvalget  - Protokoll 02/18    

 

11/18 18/251     

  Kontrollutvalgets årsrapport 2017    

 

12/18 16/5755     

  Godkjenning av Hovedplan avløp    

 

13/18 17/2403     

  Status for planarbeid ved areal- og byplankontoret og regionalt 

plankontor (februar 2018)  

  

 

14/18 17/1379     

  431 Områderegulering Hønefoss - fastsetting av planprogram    

 

15/18 18/708     

  Annullering av vedtak i sak 145/17 av 5 desember 2017    

 

16/18 18/62     

  Status godkjenning av barnehager og skoler  pr. 01.01.18 etter 

forskrift om miljørettet helsevern  

  

 

17/18 18/679     

  Rutiner for netthets - Ringerike kommune    

 

18/18 18/792     

  Kvalitetsarbeid i hjemmetjenestene, - forvaltningsrevisjonsrapport    

 

19/18 16/4479     

  Fritak fra verv som vara til kommunestyret Yvonne M. Karlsen   
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Arkivsaksnr.: 18/488-3   Arkiv: U31 &58  

 

Grunngitt spørsmå fra Jim Hagen Warp (AP) - Tilsynsordning om 

tobakk  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/18 Kommunestyret 08.03.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Grunngitt spørsmål fra Jim Hagen Warp (AP) - Tilsynsordning om tobakk  
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Side 4 av 43   

 

 
Arkivsaksnr.: 18/636-2   Arkiv: U24  

 

Interpellasjon  - Arnfinn Baksvær (AP) - Masseforvaltning - Lamoen 

og Averøya  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/18 Kommunestyret 08.03.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Arnfinn Baksvær (AP) -masseforvaltning i Ringerike Kommune mottatt 

11.02.18 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  6/18 

Side 5 av 43   

 

 
Arkivsaksnr.: 17/1379-87   Arkiv: PLN 431  

 

Interpellasjon fra Lise Bye Jøntvedt (H) - Når skal vi folkevalgte 

involveres i byplanarbeidet ?  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/18 Kommunestyret 08.03.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Lise Bye Jøntvedt (H) mottatt 19.02.18-  

Når skal vi folkevalgte involveres i byplanarbeidet? 
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Arkivsaksnr.: 18/825-2   Arkiv: M61 &29  

 

Interpellasjon  fra Arne Broberg (H) - masseforvaltning  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/18 Kommunestyret 08.03.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Arne Broberg (H) – masseforvaltning mottatt 27.02.18. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  9/18 

Side 7 av 43   

 

 
Arkivsaksnr.: 18/613-1   Arkiv: 151  

 

Plan for økonomirapportering 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/18 Formannskapet 20.02.2018 

9/18 Kommunestyret 08.03.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens forslag til plan for økonomirapportering 2018 vedtas. 

 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Rådmannen legger frem forslag til plan for økonomirapportering i 2018. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Økonomirapportering og utvikling av årsprognoser gjennomføres for å sikre en god 

økonomistyring gjennom året.  

 

Rådmannens vurdering 

Kommunen har en mer robust økonomisk situasjon inn i 2018 etter tre år med gode 

regnskapsresulat enn det som har vært tilfelle tidligere år. Det er imidlertid små marginer og 

rådmannen anbefaler derfor at praksis med månedlige økonomiske rapporter til formannskapet 

og kommunestyret videreføres i 2018.  

 

Rådmannen vil i formannskapsmøtet i påfølgende måned, legge muntlig presentere 

månedsrapporten. Deretter vil formannskapet få månedsrapporten/tertialrapporten til 

behandling i neste møte. Rapporten vil inneholde en økonomisk årsprognose for hvert 

rammeområde, kort om sykefravær samt utvikling i de største investerings-prosjektene.  

 

Hvert tertial lages det en mer omfattende rapport med noe mer utfyllende kommentarer fra 

rammeområdene, investeringsprosjekter samt status på kommunens mål, status for 

kommunestyrets vedtak de siste årene og vedtatte verbalforslag. 
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Vedlegg 

Økonomirapportering 2018 - plan 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Arkivsaksnr.: 18/251-7   Arkiv: 216 &17  

 

Kontrollutvalget  - Protokoll 02/18  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/18 Kommunestyret 08.03.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalgets protokoll nr. 02/18 tas til orientering. 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 23.02.18. 
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  Sak  11/18 

Side 10 av 43   

 

 
Arkivsaksnr.: 18/251-8   Arkiv: 216 &17  

 

Kontrollutvalgets årsrapport 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/18 Kommunestyret 08.03.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 tas til orientering. 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Kontrollutvalgets årsrapport 2017 (med utskrift av møtebok saksnr. 07/18) 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 16/5755-1   Arkiv: M30  

 

Godkjenning av Hovedplan avløp  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.02.2018 

21/18 Formannskapet 20.02.2018 

12/18 Kommunestyret 08.03.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret vedtar Hovedplan avløp og vannmiljø 2017-2027. Planen følger saken 

som vedlegg.  

2. Strategier, tiltak og prioriteringer i Hovedplan avløp og vannmiljø 2017-2027 legges til 

grunn for rådmannens årlige forslag til handlings- og økonomiplan og budsjett. 

3. Planen rulleres årlig administrativt og økonomiske konsekvenser spilles inn i forbindelse 

med den årlige budsjettbehandlingen.  

 

 

 

 

Sammendrag 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Hovedplan avløp er den overordnede planen for avløpsvirksomheten og arbeid knyttet til 

vannmiljø. Planen dekker områdene kommunale avløpssystemer, avløp fra spredt 

bebyggelse og forhold knyttet til vannmiljø. Planen fastsetter framtidige rammebetingelser 

for rådmannens arbeid innenfor området.  

 

Hovedplan avløp gir en kort beskrivelse av dagens situasjon. Planen angir hvordan 

kommunen som ansvarlig for avløpshåndteringen skal oppfylle konkrete krav gitt i lover og 

forskrifter, og den definerer operative mål. Til slutt ender den opp i en tiltaksplan med 

kostnadsramme og tidsplan for tiltakene. Tidsrommet planen skal gjelde for er 2017 – 

2027. Til slutt vises det hvilke konsekvenser investeringene vil utgjøre for gebyrnivået. 

 

Eksisterende Hovedplan avløp ble utarbeidet for perioden 2009-2019. Mange av de 

prioriterte oppgavene fra denne hovedplanen er gjennomført. I den nye planen er det 

beskrevet en rekke nye momenter som påvirker planleggingen i dag. Krav til vannkvalitet 

har økt ytterligere og det forventes klimaendringer som vil påvirke avløpssystemene. Det 

vil også bli økt press på eksisterende infrastruktur på grunn av forventet økt 
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befolkningsvekst og fortetting, i tillegg har kunnskapen om forfall på avløpsnettet økt. 

Dette gjør at det er svært viktig å investere i ledningsnettet slik at det er i stand til å 

håndtere den kommende befolkningen.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Hovedplan for avløp og vannmiljø gir en kort status for avløpsvirksomheten og arbeid 

knyttet til vannmiljø. 

 

Ringerike kommune opprettholder rensekravene på de kommunale renseanleggene i stor 

grad. Samtidig gjøres det en viktig jobb med å rydde opp i private avløpsanlegg, enten ved 

at de får pålegg om utbedring av anlegget sitt, eller om mulig å koble seg til offentlige 

anlegg. En målsetning er at det ryddes opp i 150 anlegg i året, og det legger tiltakslisten i 

planen opp til.  

 

Kommunen har store utfordringer i forhold til driftsforstyrrelser på avløpsnettet og 

ledningsfornyelse. Vi har en langt høyere andel driftsforstyrrelser i form av kloakkstopper 

og kjelleroversvømmelser enn nabokommuner. Dette gir kommunen et dårlig rykte, 

samtidig som det koster mye. Videre har kommunen en langt lavere utskiftingstakt enn 

snittet i landet. Dette er svært uheldig, spesielt med tanke på at Ringerike kommune skal 

vokse betydelig de neste årene. Dermed er det svært viktig at ledningsnettet også 

oppgraderes slik at disse utfordringene kan unngås framover.  

 
Hovedutfordringene Ringerike komme står overfor er  

 Økte vannmengder i sentrum og manglende systemer til å håndtere det 

 Lav utskiftingstakt og oppgradering av avløpsledningsnettet 

o Høyere andel driftsforstyrrelser enn nabokommuner 

 Nye og strengere krav fra myndighetene 

 Forurensning pga økte vannmengder  

 Av de ca 4000 private avløpsanlegg renser mange (40-70 %) for dårlig 

 

Konsekvenser av hovedutfordringene våre er  

 Kjelleroversvømmelser 

o Kan koste mellom opptil 300 000 i året (2015) 

o Gir kommunen dårlig «image»  

 Nesten dobling av vannmengder inn på spesielt Monserud  

o Mer kostbar drift avløpsrenseanlegg pga (pga økt kjemikalieforbruk, 

strømforbruk, samt slitasje på pumper og utstyr). 

 Unødig drift av mange pumpestasjoner  

o koster store summer ekstra i året. 

 For dårlig avløpsnett  

o Kloakkstopp og forurensning  

 Mange for dårlige private avløpsanlegg 

o Forurensing 
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Den foreslåtte tiltakslisten legger opp til å redusere risikoen for økte kostnader til dette. 

Det er fokusert på tiltak som  

 Nye overvannsledninger og sanering av felles avløp og overvannsledninger 

 Utskifting av eksisterende dårlige avløpsledninger 

 Oppgradering av pumpestasjoner og renseanlegg for å følge nye krav fra 

myndighetene 

 Nye påkoblinger til offentlig avløp i spredt avløp for å oppnå god vannkvalitet i 

kommunen 

 

Randsone-tiltakene innebærer tilknytning til offentlig avløp for bebyggelse som ligger i 

nærheten av eksisterende ledningsnett. Det er valgt ut områder hvor det er mer lønnsomt å 

knytte avløpet til offentlig fremfor bygging av private enkelthusanlegg, samtidig som 

vannkvalitet i nedbørfeltet, brukerinteresser og manglende mulighet for infiltrasjon av 

private anleggsevne er vektlagt. 

Tiltak knyttet til landbrukssektoren er ikke inkludert i denne hovedplanen. 

 

Økonomiske forhold 

Vann og avløpskapitlene i Ringerike kommune er selvkostområder som finansieres i sin 

helhet av gebyrer fra abonnentene. Alle kostnader til investering, drift og vedlikehold 

inngår i grunnlaget for selvkostberegningen.  

Tiltakene som er beskrevet er nødvendige for å ivareta miljøutfordringer og for å møte 

utfordringene som er beskrevet over og i planen. Det vil for de fleste tiltakene være mer 

kostbart for kommunen på sikt dersom tiltakene i lista ikke utføres.   

I tillegg har det kommet et betydelig strengere utslippskrav fra fylkesmannen som også 

innbefatter hele ledningsnettet inkludert pumpestasjoner. Dette kan føre til betydelige 

framtidige kostnader.  

Hovedplanens handlingsprogram skal rulleres årlig og er en del av budsjettet og 

økonomiplanen. De samlede investeringstiltak, i tillegg til drift og vedlikeholdsnivået, er 

grunnlaget for utviklingen av vann- og avløpsgebyrene fra år til år.  

 

I økonomiplan perioden fra 2017 til 2020 ligger det tiltak for totalt 112,3 mill.  

 

Den viktigste utfordringen knyttet til økonomi er at utbyggingen av Monserud gjør at 

gebyret øker betydelig fra 2019-2020. Samtidig er det svært viktig at ledningsnettet også 

rigges for den økte belastningen og forventede befolkningsveksten, slik at vi både unngår 

kjelleroversvømmelser, kloakkstopper, forurensing og ekstra utgifter til behandling av 

overvann på Monserud.  

 

Gebyrnivået: 

Konsekvensene for gebyrnivå er basert på planens omfang av investeringer og 

driftskostnader. Det er forutsatt en befolkningsvekst på 17.000 innbyggere i perioden 2017 

til 2036. Dette gir en gebyrøkning på maksimalt 39 % i 2020, hvor det igjen reduseres med 

mellom 5-10 % årlig pga befolkningsveksten. Se ellers tabell og forklaring i selve planen.  

Dersom det blir en større befolkningsvekst enn det er antatt i beregningen, vil dette gi store 

positive utslag for gebyrnivået. Det er forutsatt en beskjeden økning i beregningen fra 

selvkostprogrammet (totalt 17 000 på 20 år).  
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Ringerike kommune sammenligner seg med 90 andre kommuner for VA tjenestene og 

ligger i dag i det lavere området på gebyret for vann (Blant de 10 beste), men litt høyere på 
avløpsgebyret. Avløpsgebyret vil imidlertid øke endel pga kapitalkostnadene og vil om 

noen år ligge litt over middels i forhold til de kommunene vi sammenligner oss med. 

 

Rådmannens vurdering 

Hovedplan for avløp og vannmiljø beskriver dagens tilstand på Ringerike kommunes 

vannforekomster og avløpshåndtering. De største utfordringene er knyttet til økte 

vannmengder pga flere tette flater og økt nedbørintensitet. Samtidig har avløpsnettet altfor 

lav utskiftingstakt sammenliknet med landet for øvrig. Mye spredt bebyggelse gir også en 

lav tilknytningsgrad til det offentlige avløpsnettet.  

 

Den foreslåtte tiltakslisten legger opp til å redusere risikoen for økte kostnader til dette. 

Samtidig er tiltakene nødvendige pga forurensningsfare. Dersom mange av tiltakene 

utsettes ytterligere i tid, vil de ovennevnte konsekvensene kunne øke i omfang og gi 

kommunen unødige og eskalerende utgifter, samt et dårligere rykte. Dette kan være 

uheldig med tanke på ønsket befolkningsvekst. Det er viktig at vår eksisterende 

infrastruktur er i god nok stand til å ta imot den forventede befolkningsveksten. 

 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.10.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Lene Grimsrud 
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Arkivsaksnr.: 17/2403-16   Arkiv: 130  

 

Status for planarbeid ved areal- og byplankontoret og regionalt 

plankontor (februar 2018)  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/18 Formannskapet 20.02.2018 

13/18 Kommunestyret 08.03.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret tar rådmannens status planarbeid til orientering. 

2. Arbeidet med områderegulering for Hønefoss, kommuneplanens arealdel og FRE (E16 og 

Ringeriksbanen) er prioriterte oppgaver. Planressursene skal styres slik at vi sikrer god 

fremdrift i disse planene. Planressursene skal styres av ny strategiavdeling når denne er 

operativ. 

3. Ny sak om planarbeid og prioriteringer skal legges frem annenhver måned, første gang i 

april. 

 

 

  

Bakgrunn for saken 

Forrige statusrapporten for planarbeid var i november 2017. I vedtaket som ble fattet fremgår det at 

ny statusrapport skal legges frem i februar.  

 

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

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

byplankontoret og regionalt plankontor jobber med. Siden forrige rapportering har også areal- og 

byplan (som er en del av enheten miljø- og arealforvaltning) flyttet fra Storgata og Osloveien til 

Fossveien. 

 

I november 2017 ble det lagt en oversikt over planlagte tiltak, og under vil vi redegjøre for status i 

disse per februar 2018: 

- 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.  
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Rekrutteringsprosesser og kjøp av tjenester 

I løpet av høsten 2017 har det vært gjennomført rekrutteringsprosesser til fire typer stillinger: 

avdelingsleder, teknisk tegner, arealplanlegger og arealplanlegger med geologisk kompetanse.  

Resultatet ble fem arealplanleggere, en teknisk tegner og en avdelingsleder. Seks av disse har startet 

opp, og ytterligere en arealplanlegger starter opp i mars. Søkertilfanget på stillingene har vært 

veldig bra både når det gjelder kompetanse, noen erfarne, men flere er nyutdannet. Nye 

medarbeidere trenger opplæring og vil ikke være 100% produktive fra dag en. Det er medarbeidere 

ved areal- og byplankontoret som står for veiledning og opplæring av nyansatte.  

Ringerike kommune har i dag totalt 15,7 årsverk fordelt på 17 personer ved areal- og byplankontoret 

og regionalt plankontor. Dette er en nødvendig styrking av areal- og byplankontoret og regionalt 

plankontor, som sikrer bredere kompetanse og kapasitet.  

Det er flere som har reduserte stillinger, og 6 av 17 personer jobber deltid (60% - 90%). Det er 

forestående permisjoner, fom medio februar og medio mai. Av disse 15,7 årsverkene er 4,5 årsverk 

tilknyttet regionalt plankontor. 

 

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. Dette 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. Det er imidlertid verdt å merke seg at vi siden 2015 har hatt flere som har sluttet, og flere 

som har vært ute i permisjon. Når vi har blitt mange flere og også opplever en stor sakspågang er 

det et behov for å 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 dette vil bli videreført gjennom et organisasjonsutviklingsprosjekt som 

gjennomføres for enheten miljø- og arealforvaltning. 

  

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 videre i prosessen med å strukturere og organisere 

planarbeidet. 

 

Vi organiserer store planer som prosjekter. Etter en mislykket anbudsprosess sommeren 2017, hvor 

vi ønsket å leie inn ekstern prosjektleder til områderegulering for Hønefoss, valgte vi i stedet å 

bruke egne ressurser. Derfor har vi nå fått på plass en prosjektleder, som leder planarbeidet for 

områdereguleringen. Vi er også inne med intern prosjektleder i sykkelbyprosjektet. 

 

 
   
 



  Sak 13/18 

 

 Side 17 av 43   

 

Regionalt plankontor  - plansamarbeid med nabokommuner og Buskerud fylkeskommune 

Siden november 2016 har areal- og byplankontoret hatt tilhold både i Storgata (som en del av 

enheten miljø- og arealforvaltning) og i brakka i Osloveien (regionalt plankontor). Det å være fysisk 

delt over en lang periode har vært krevende for avdelingen og arbeidsmiljøet. I starten av januar 

2018 flyttet areal- og byplankontoret fra Storgata til Fossveien, og i slutten av januar flyttet også det 

regionale plankontoret til Fossveien. Dette er ekstra gledelig for Ringerike sin del, siden vi da fikk 

samlet alle i avdelinga på ett sted.  

 

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.  

 

Ringerike kommune har sagt sagt opp samarbeidsavtalen mellom BFK, Hole, Jevnaker og 

Ringerike kommune om plansamarbeid fom. 01.06.2018, i sin nåværende form. Ringerike 

kommune ønsker å ta avtalen og plansamarbeidet til revisjon og at dette gjøres våren 2018. 

 

Plansamarbeidet fortsetter frem til 01.06.18.Koordineringsgruppa består og får i oppdrag å 

utarbeide forslag til modell for regionalt plansamarbeid fra høsten 2018. Dette forslaget legges fram 

sak til politisk behandling i juni 2018.  

 

 

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 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 eventuelt må 

suppleres for at saken skal bli klar til behandling, og hva som kreves i den enkelte sak for å sikre 

fremdrift.  

 

Kommunen har fått på plass en løsning med digital plandialog, som er 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  

I tillegg til planer som er i prosess, og som fremmes til politisk behandling bistår avdelinga inn i 

annet arbeid i kommunens øvrige tjenesteområder (slik som f.eks. universell utforming, 

overvannshåndtering, vurderinger knyttet til nye tiltak og etableringer i regulerte og uregulerte 

områder mm.) uttalelser i ulike høringer, deltakelse i prosjekter, foretar egne kartlegginger m.m. og 

følger også opp arbeidet knyttet til sykkelbysatsinga (ca. 0,5 årsverk). 
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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.  
 

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. Det er viktig å finne en god 

balanse mellom oppstart av nye saker, og fullføre igangsatte planer. Det er særlig i oppstartsfasen at 

både forslagsstillere og kommuner bruker mye ressurser og tid for å sikre et godt grunnlag for 

videre arbeid. Statistikk som viser saksbehandlingstid for detaljreguleringer på landsbasis (2016) 

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. 

 

Det er nylig fastsatt en ny forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- 

og bygningsloven (trådte i kraft 1. januar 2018). Forskriften omhandler i hovedsak oppstartsfasen av 

planarbeidet, og stiller krav om innholdet i planinitiativet som forslagsstiller må sende kommunen 

før oppstartsmøtet kan avholdes. Det stilles også konkrete krav til gjennomføringen av 

oppstartsmøtet og innholdet i referatet i møtet. Intensjonen med forskriften er å styrke 

oppstartsfasen for å bidra til mer effektive planprosesser, tidlige avklaringer og økt forutsigbarhet 

for involverte aktører. Dette innebærer at det både fra forslagsstiller og kommunens side må legges 

ned et større arbeid i oppstartsfasen.   

 

Det vises til oversikten i vedlegg 1 hvor det til slutt i vedlegget er tatt med en oversikt over 

planinitiativ/mulige planinitiativ mottatt fom juni 2017 tom januar 2018, 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.  
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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.  

 

 

 Ringerike kommune, 07.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Heidi Skagnæs 

 

Vedlegg:  

1. Reguleringssaker belyst i sak 72/17 og nye saker innkommet siden den gang 
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Arkivsaksnr.: 17/1379-72   Arkiv: PLN 431  

 

431 Områderegulering Hønefoss - fastsetting av planprogram  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/18 Kommunestyret 08.03.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Planprogram for 431 områderegulering Hønefoss alt. 2, datert 06.02.2018 fastsettes. 

 

Formannskapets mandat som styringsgruppe presiseres til: 

Formannskapet skal følge opp og sikre framdrift, ressursbruk og forankring som sikrer retning. 

Det vil arrangeres planverksteder for formannskapet underveis i planprosessen for å sikre 

deltakelse, forankring og eierskap. 

 

 

 

Sammendrag 

I juli 2017 ble det varslet oppstart av arbeid med områderegulering for Hønefoss. Samtidig ble 

også planprogram sendt på høring og offentlig ettersyn, og var ute på høring til november. Det 

har kommet 30 innspill. Planprogrammet har blitt justert noe med bakgrunn i de mottatte 

innspillene. Det fremmes nå sak om fastsetting av planprogrammet.  

 

Rådmannen anbefaler fastsetting av planprogram alternativ 1, som sikrer god medvirkning, 

sikrer gjennomføringskraft og gir nødvendig tid til en forsvarlig planprosess. Framdriftsplanen 

antyder vedtak av områdereguleringen på nyåret 2020.   

 

 

I saksframlegget vil vi ta opp følgende tema: 

 

1. Innledning 

2. Hensikt og målsetninger med områderegulering for Hønefoss  

3. Beskrivelse av saken  

 Plantype, detaljering og avgrensning 

 Gjeldende detaljreguleringer  

 Håndtering av pågående planarbeid og nye planinitiativ innenfor 

planavgrensningen 

 Innspill til planarbeidet og uttalelser/ merknader til planprogrammet Behovet for 

utredninger 

 Endringer i planprogrammet etter oppstart og høring 
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 Behovet for utredninger  

 Framdrift 

 Medvirkning 

 Planprosess 

 Tidligere behandlinger og vedtak 

 Andre relevante tidligere behandlinger og vedtak 

4. Juridiske forhold 

5. Økonomiske forhold  

6. Oppfølging og gjennomføring av områdereguleringen – etter at planen er vedtatt 

7. Rådmannens vurdering 

8. Alternative løsninger  

 

 

Innledning  

Mens planprogrammet har vært på høring har rådmannen organisert arbeidet med 

områdereguleringen som et prosjekt, og det har vært jobbet med prosjektplanen.  

 

Utarbeidelsen av selve planforslaget gjennomføres av en administrativ arbeidsgruppe med 

prosjektleder og med bidrag fra areal- og byplankontoret, kommunens andre tjenestesteder, 

Buskerud fylkeskommune og BaneNor.  

 

Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet (jf. høringsutkastet av planprogrammet), og 

skal sikre politisk deltakelse, forankring og eierskap. Det har også blitt opprettet en 

administrativ styringsgruppe. Den administrative arbeidsgruppen samarbeider tett med 

administrativ styringsgruppe for å følge opp og sikre framdrift, ressursbruk, tverrsektoriell 

koordinering og forankring. 

 

For å sikre en god deltakelse og samordning av kommunens interesser inn i arbeidet med 

områderegulering for Hønefoss, ble det i desember avholdt internt oppstartsmøte og 

rådmannens ledergruppe ble orientert.  

Internt samarbeid i kommunen pågår for å få oversikt over dagens situasjon innenfor for 

eksempel teknisk infrastruktur (VVA), samfunnssikkerhet (f.eks. overvannsbehandling) og 

folkehelse (f.eks. støy og luftkvalitet). Dette på bakgrunn av lovverkets krav om å utrede 

konsekvensene som områdereguleringen vil ha for miljø og samfunn. 

 

Innspillene til oppstart av planarbeidet er en del av grunnlaget for utarbeidelse av planforslaget, 

og noen innspill er innarbeidet i planprogrammet. Andre endringer knytter seg hovedsakelig til 

presisering av plantype og detaljering (plankrav), framdriftsplan, organisering av planarbeidet 

og planavgrensning. 

 

Formannskapet bes nå om å fastsette planprogram for områderegulering Hønefoss.   

Fastsatt planprogram blir førende for planarbeidet, med hensyn til formålet med planarbeidet, 

planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning og behovet for utredninger. 
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Hensikt og målsetninger med områderegulering for Hønefoss  

Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel er at Hønefoss skal være det mest spennende 

vekstområdet på Østlandet. Målet er at innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike 

kommune og vi skal planlegge for 70 prosent av denne befolkningsveksten i Hønefoss-

området. Det skal bygges opp under de store samferdselsinvesteringene som kommer. 

 

For at Hønefoss skal utvikles til en levende og vital by med vekstkraft må det sikres gode 

overordnede grep og andre føringer for å ivareta eksisterende og nye kvaliteter i byområdet. 

Fortetting av byen stiller større krav til rekreasjonsarealer som er blå/grønne.  

 

Som overordnede mål for byutviklingen foreslås det at det skal utvikles en attraktiv, levende, 

miljøvennlig og kompakt by, der mennesker trives, at det skal skapes en fremtidsrettet by som 

bidrar til å redusere klimagassutslipp, og at vekst i persontransport skal tas av kollektiv, sykkel 

og gange. Visjon og byutviklingsstrategi skal utformes som del av planarbeidet. 

 

Områdereguleringen skal fastlegge overordnede rammer for utvikling av Hønefoss som et 

bærekraftig regionsenter. Sentrum skal styrkes gjennom fortetting med boliger og 

arbeidsplasser, slik at flere får gangavstand til daglige gjøremål. Bysentrum skal være et 

attraktivt og tilgjengelig sted å leve for et mangfold av beboere. En god tilrettelegging for 

sykkel og gange vil gjøre sentrum mer tilgjengelig uten bil. Dette vil igjen gi grunnlag for bedre 

bykvalitet og liv i sentrum, et bedre marked for sentrumshandel, og et variert service- og 

kulturtilbud.  

 

Planen skal gi langsiktige og forutsigbare rammer for utviklingen av sentrum, for alle brukere 

av byen; beboere, næringsdrivende, grunneiere, investorer og besøkende. 

Den vil være et viktig verktøy og virkemiddel for gjennomføringen av fysiske utviklings- og 

utbyggingstiltak i sentrum, deriblant grøntstrukturer og byroms- og gatestrukturer. Innenfor 

dette rammeverket må planen være fleksibel og gi rom for gode idéer og nyskapende og 

spennende løsninger. 

 

Det skal planlegges for et helhetlig og framtidsrettet trafikksystem som reduserer det samlede 

transportbehovet, demper trafikkveksten, og tilrettelegger for gange, sykkel og kollektivreiser. 

Interntrafikken og transportbehovet til stasjonen må løses, og i tillegg tilgjengeligheten til 

Hønefoss som kommunesenter og regionsenter. Noen av tiltakene vil kunne være så 

omfattende at de vanskelig vil kunne finansieres over fylkeskommunale og kommunale 

budsjetter. Nullvekstmålet i personbiltrafikken legges til grunn for planen, jf. NTP 2018-2029 

og mulighet for en etterfølgende utviklingsavtale med staten.  

 

Områdereguleringen bør være overordnet og ha et langsiktig og strategisk fokus. En sterk 

befolkningsvekst i Hønefoss vil få økonomiske konsekvenser også innenfor kommunens andre 

tjenesteområder, som teknisk infrastruktur, skole, barnehage, omsorg osv. En rask prosess 

fram mot vedtak av planen betinger at detaljene knyttet til ny bebyggelse fastlegges i egne 

detaljreguleringer. Pågående plansaker innenfor avgrensningen vil være del av grunnlaget for 

utforming av planen, men områdereguleringen kan konkludere annerledes enn disse. 
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Beskrivelse av saken  

 

Plantype, detaljering og avgrensning 

Planen fremmes som en områdereguleringsplan.  

 

Det vil være tids- og ressurskrevende å utarbeide en områderegulering for et så stort 

sentrumsområde. Planområdets størrelse, og forventninger knyttet til tidspunkt for vedtak av 

planen, betinger at detaljene knyttet til ny bebyggelse fastlegges i egne detaljreguleringer - 

gjennom at det stilles krav om detaljregulering før utbygging kan skje.  

 

Utarbeidelsen av en byplan er kompleks, derfor er planavgrensningen ved vedtak av 

planprogrammet satt slik at den gir rom for en planmessig løsning av utfordringene 

planarbeidet vil møte. Planavgrensning er foreslått ut fra hvilke forhold planen tar sikte på å 

løse. Forslag til planavgrensning muliggjør å erstatte 64–planen, vurdere kollektiv-knutepunkt 

og trafikkløsninger for sentrum, og er samtidig tilpasset til Bane Nors planområde for 

Ringeriksbanen med Inter City-stasjon. 

 

Innenfor avgrensningen er det innlemmet arealer opp mot jernbanestasjonen som det vil 

igangsettes/ er igangsatt egne reguleringsplaner for; Soknedalsveien 5-27 og arealer inntil 

jernbanestasjonen (mulig del av pågående privat detaljregulering for Øya). Hensikten er å 

detaljere stasjonstorg, kollektivknutepunkt, forbindelsen inn mot dagens sentrumskjerne og 

grensesnitt mot statlig detaljregulering for Ringeriksbanen.   

 

Det vil kontinuerlig i planprosessen 

vurderes om områdereguleringen 

bør deles i mindre enheter med ulik 

fremdrift og plangrense.  

 

Utredninger knyttet til 

trafikksystem forutsetter i stor grad 

et overordnet fokus, har et 

influensområde som går ut over 

planavgrensningen til 

områderegulering for Hønefoss og 

blant annet dekker ny E16 med nye 

innfartsveier/ og -mønster til 

sentrum. Nytt trafikksystem vil 

kunne strekke seg utover 

områdereguleringen. Tilførselsveier 

må løses ved at man igangsetter 

egne planer etter at arbeidet med 

pågående transportutredning og 

områdereguleringen har gitt svar på 

hva det er behov for.  

 

Kart på side 13 i planprogrammet 

viser planavgrensningen.  
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Gjeldende detaljreguleringer  

Gjeldende detaljreguleringer hvor det er bygd i henhold til plan vil det ikke gjøres materielle 

endringer i, så sant de ikke berøres av nye overordnede strukturer som foreslås regulert.   

 

Håndtering av pågående planarbeid og nye planinitiativ innenfor planavgrensningen 

Det vises til sak «431 Områderegulering Hønefoss – Behandling av private planinitiativ og 

planforslag innenfor planavgrensningen» som fremmes for formannskapet i samme møte som 

sak om fastsetting av planprogrammet, den 20.2.2018.  

 

Pågående plansaker innenfor avgrensningen vil være del av grunnlaget for utforming av planen, 

men områdereguleringen kan konkludere annerledes enn disse. 

 

Innspill til planarbeidet og uttalelser/ merknader til planprogrammet  

Ringerike kommune varslet oppstart av planarbeidet til berørte parter i brev av 04.07.2017 og 

kunngjorde det i Ringerikes Blad 08.07.2017, samt på kommunens nettsider.  

(Jf. plan- og bygningslovens § 12-8) 

 

Samtidig ble høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram varslet (jf. plan- og 

bygningslovens § 4-1). Frist for komme med innspill til oppstart av planarbeid og høring av 

planprogram var 03.11.2017.  

 

Det er mottatt 30 innspill/ uttalelser til oppstart av planarbeid/ høring av planprogram. De 

fleste av disse er innspill til planarbeidet, ikke til planprogrammet. Innspillene er en del av 

grunnlaget for utarbeidelse av planforslaget.  

 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg: «Vurdering av uttalelser ved 

varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram». 

 

Mange av innspillene tar opp temaer og problemstillinger det allerede er tenkt mye på og som 

er en naturlig del av planarbeidet videre. Innspillene gir en indikasjon på hva folk i Ringerike er 

opptatt av når det kommer til byen vår. De har vært med på å forme temaer til foreslått 

medvirkningsprogram for høsten 2018.  

 

Et utvalg av momenter fra innspillene: 

 Bevare grøntområder, ta i bruk elva mer  

 Transportsystem 

 Hensyn til verneverdig bebyggelse, kulturmiljøer, kvartalsstruktur, og byggehøyde.  

 Byen for alle, og attraktiv og trygg for barn og unge 

 Attraktiv by for forretninger og tjenesteyting.  

 Fortetting 

 Høy utnyttelse av egne tomter 

 Forutsigbarhet i forhold til framdrift av planarbeidet 

 Utbygging må skje kontinuerlig 

Figur 1- Foreslått planavgrensning  
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 Lavere utnyttelse på Tippen enn i mulighetsstudiet til Snøhetta 

 Planavgrensning, blant annet om å ta Soknedalsveien 5-27 ut av planen. 

 Konkrete innspill på egne arealer (Jan Solberg) 

 

Endringer i planprogrammet etter oppstart og høring 

De viktigste endringene som følge av høring av planprogrammet følger under. 

 

Plantype og detaljeringsgrad er foreslått. 

Se eget pkt. om Plantype, detaljering og avgrensning. 

 

Framdriftsplan  

Rådmannens forslag til planprogram har en framdriftsplan hvor vedtak av områdereguleringen 

antydes på nyåret 2020.  

 

Utredningsprogrammet er etter offentlig ettersyn detaljert/presisert Foreliggende 

utredninger/analyser er listet opp, det samme er behov for utredninger. Foreliggende 

utredninger/analyser (kunnskapsgrunnlag) vil danne grunnlag for utarbeidelsen av 

områdereguleringen, men må suppleres der det er ufullstendig, utdatert eller ikke komplett/ 

ikke foreliggende. Eksisterende og nytt kunnskapsgrunnlag skal legges til grunn for utforming 

av plankart og bestemmelser m.v.  

 

Organisering av planarbeidet 

Det er tilført en administrativ styringsgruppe som skal følge opp og sikre framdrift, 

ressursbruk, tverrsektoriell koordinering og forankring. 

 

Planavgrensning 

Planområdet er utvidet noe etter offentlig ettersyn av planprogrammet (jf. vedlegg X). Dette 

for å ivareta hensiktsmessig tilpasning til gjeldende reguleringsplaners avgrensning, og for å 

rydde opp i en gammel detaljregulering som ikke er gjennomført (oppheving av veisystem i 

gjeldende reguleringsplaner knyttet til avlastningsvei i 64-planen). 

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planprogrammet, og for å 

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Behovet for utredninger 

Det foreligger allerede en mengde relevante utredninger og analyser for byen Hønefoss. Disse 

vil så langt det er mulig danne grunnlag for utarbeidelsen av områdereguleringen.   

 

Kunnskapsgrunnlaget er likevel til dels ufullstendig og utdatert. Det er behov for flere 

utredninger og revisjon av noen, dette fordi forutsetningene som lå til grunn da de ble 

utarbeidet nå er endret (blant annet som følge av statlig regulering av Ringeriksbane og E16).  

 

Som eksempel er kunnskapsgrunnlaget mangelfullt for å regulere byggegrense til vei 

(avviksbestemmelser kan muliggjøre bygging i gul og rød støysone i byområder, men dette 

forutsetter at støyforholdene er utredet, luftkvalitet vil også være en faktor). Det er også 

igangsatt arbeid med å supplere kunnskapsgrunnlaget for å ta stilling til bevaringsverdige 

bygninger og bygningsmiljøer utenfor hensynssonene i kommuneplanen - hvorvidt det/de 

enkelte skal bevares eller på hvilke vilkår de skal kunne erstattes. Kunnskapsgrunnlaget 

innenfor teknisk infrastruktur og overvannshåndtering er også mangelfullt.  
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(Jf. planprogrammets utredningsprogram)   

 

Det må ligge et tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag til grunn for utredning av konsekvensene 

for miljø og samfunn (jf. plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredninger). 

Utredningsprogrammet er utformet for å ivareta dette. Hvis kunnskapsgrunnlaget er 

utilstrekkelig vil dette også gi risiko for innsigelse. 

 

Utredningsprogrammet skal ha en situasjonsbeskrivelse/problemstillinger, si noe om hva som 

skal utredes og hvordan.    

 

Framdrift 

Planprogrammet har en framdriftsplan som antyder vedtak av områdereguleringen på nyåret 

2020. 

 

Framdriftsplanen gir nødvendig tid til en forsvarlig planprosess, og til å sikre god medvirkning 

og gjennomføringskraft. 

 

Framdriften som lå i planprogram til offentlig ettersyn viste vedtak høsten 2019. Denne 

framdriften forutsatte politisk behandling i april og normal lengde på høringsperioden. Utsatt 

politisk behandling, vedtak om 3 uker ekstra lengde på høringen og utsatt frist for 

høringsparter er bakgrunnen for at vedtakstidspunkt er flyttet til mars 2020.  

  

Det presiseres at framdriftsplanen avhenger av en rekke avklaringer som må skje med 

fastsetting av planprogrammet. Dette er knyttet til detaljeringsgrad av planen, omfang av 

medvirkning, håndtering av private pågående planarbeid og nye planinitiativ, ressurser til 

arbeidet, og om det skal gjennomføres mulighetsstudier for områder som det ikke ligger 

føringer for eller for å få sikret sammenhenger i mobilitet og blågrønnstruktur. 

 

Medvirkning  

Plan- og bygningslovens minstekrav til medvirkning omfatter høring og offentlig ettersyn av 

planprogram og planforslag. Kommunen har også et særlig ansvar for å sikre aktiv 

medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Blant annet 

vil planverksted for ungdom være aktuelt.   

 

Det vil opprettes en internettside for planarbeidet for Hønefoss sentrum, på 

www.ringvirkninger.com, hvor man kan finne kunngjøringer, dokumenter i saken og følge med 

på framdriften.  

 

Framdriftsplanen i anbefalt planprogram gir tid til god forankring blant innbyggere, næringsliv 

og parter i byutviklingen. Det vil gjennomføres en bred medvirkning underveis i planprosessen 

gjennom åpne informasjonsmøter og planverksteder / temamøter. 

 

Rådmannen foreslår 5 planverksteder i tidsrommet august til desember 2018 – på dagtid for 

formannskapet og på kveldstid åpent for påmelding med invitasjoner til kommunestyret og 

aktuelle parter. Aktuelle temaer er fysisk utforming, byen for alle (attraktivitet og mangfold), 

næringsutvikling/handel/kultur, transportsystem, og idrett og friluftsliv.  

 

I tillegg ligger planverksted for FS om stasjonsområdet i framdriftsplanen. 
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Framdriftsplanen gir nødvendig tid til informasjon og dialog med grunneiere, initiativtakere 

næringsliv. 

 

Planprosess  

Planarbeidet utløser krav om KU og planprogram (jf. forskrift om konsekvensutredninger for 

planer etter plan- og bygningsloven og plan- og bygningsloven). 

 

Det legges opp til at formannskapet, som styringsgruppe, skal avklare prinsipielle spørsmål 

underveis i prosessen 

 

 
Figur 2: Figuren viser planprosessen, den røde sirkelen viser hvor langt arbeidet med områdereguleringen har 

kommet. (Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet) 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 
Sak: 20/17 

Saksprotokoll - Oppstart av 431-Områderegulering Hønefoss og høring av planprogram 

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

  

1. Det anbefales oppstart av områderegulering nr. 431 - Områderegulering Hønefoss  

2. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.  

3. Rådmann gis fullmakt til å gjøre mindre endringer før høring og offentlig ettersyn.  

4. Planprogram for områderegulering Hønefoss fastsettes endelig av kommunestyret.  

5. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplaner som overlappes av ny plan.  

6. Underveis i planprosessen skal det vurderes å dele planen i mindre enheter med ulik fremdrift og 

plangrense.  

 

Området Sjongslunden innlemmes i planavgrensningen.  

Forlenget høringsfrist med 3 uker. 

 

 

Andre relevante tidligere behandlinger og vedtak  

Det vises til sak om oppstart av planarbeid og høring av planprogram (vedlagt).  



  Sak 14/18 

 

 Side 28 av 43   

 

 
Utvalg Dato/sak Vedtak 

Kommunestyret 30.10.2008 sak 136/08 KDP for nytt hovedvegsystem i Hønefoss. 

 

Kommunestyret 02.12.2010 sak 130/10 Ringerikspakka - vedtatt oppstart. 

Kommunestyret 24.04.2014 sak 59/14 Reguleringsplan 64 og forholdet til de pågående 

samferdselsprosjektene – framdrift og planprosess. 

Formannskapet 02.12.2014 sak 208/14 Planarbeid for «Byplan Hønefoss» skal startes opp...» 

Kommunestyret 30.04.2015 sak 62/15 Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030. 

Kommunestyret 27.08.2015 sak 103/15 Vedtak av KVU for transportsystemet i Hønefoss. 

Kommunestyret 27.08.2015 sak 104/15 Oppstart av områdeprogram for Hønefoss. 

Kommunestyret 30.06.2016 sak 109/16 Plansamarbeid i Ringeriksregionen. 

Kommunestyret 29.09.2016 sak 124/16 Kommunal planstrategi 2016-2020. 

 

Juridiske forhold  

Vedtak om fastsetting av planprogram, etter pbl. § 12-9, vil gjøres av kommunestyret for 

forankring hos øverste planmyndighet. 

 

Planarbeidet utløser krav om KU etter forskrift om konsekvensutredninger for planer etter 

plan- og bygningsloven. Videre er det krav om planprogram etter plan- og bygningsloven § 4.1 

og KU-forskriften § 5. Fastsatt planprogram kan ikke påklages. 

 

Økonomiske forhold 

Kommunen står selv for planleggingskostnadene, inkludert konsekvensutredning med 

tilhørende utredninger og undersøkelser, risiko- og sårbarhetsanalyse, utarbeidelse av plankart, 

bestemmelser osv. 

 

Området som er varslet regulert er anslagsvis i størrelsesorden 1,4 km2. Arbeidet med en så 

stor og kompleks plan er vanskelig å prise da prosessen kan bli svært tidkrevende og 

uforutsigbar. Det er derfor ikke mulig å gi et kostnadsoverslag for planarbeidet før det er mer 

konkretisert. Blant annet må planprogrammet, framdriftsplan og omfang av medvirkning være 

fastsatt, og detaljeringsgrad av planen må være avklart. Det må være avklart for eksempel om 

deler av arealene skal fremmes som egne detaljreguleringer, og om det skal gjennomføres 

mulighetsstudier for områder som det ikke ligger føringer for eller for å få sikret 

sammenhenger i mobilitet og blågrønnstruktur. Omfang av ekstern konsulenthjelp må også 

være avklart, også kapasitet og kompetanse til arbeidet internt i kommunen.  

 

På denne bakgrunn kan ikke rådmannen per i dag legge frem 3 alternative datoer for 

ferdigstillelse av planen, med utgreing av ressursbehov, (jf. FS2 sin anmodning ved oppstart av 

planarbeid og høring av planprogram 20.06.2017 sak 20/17).  

 

Det er ikke gitt noe pristilbud på et slikt arbeid, men grove erfaringstall tilsier at dette arbeidet 

kan koste fra 4 – 9 millioner.  

 

Oppfølging og gjennomføring av områdereguleringen – etter at planen er vedtatt  

Det vil bli aktuelt med rekkefølgebestemmelser for å sikre gjennomføring av tiltak som inngår i 

planen. 

 

På bakgrunn av vedtatt reguleringsplan vil det være aktuelt med utbyggingsavtaler mellom 

ulike aktører og kommunen, knyttet til finansiering og utbygging av teknisk infrastruktur og 

kanskje grønnstruktur. 
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Utbyggingsavtaler, intensjonsavtaler, og makeskifteavtaler med tilhørende forhandlinger bør 

igangsettes før 1. gangs behandling av områdereguleringen hvis det skal utarbeides en 

områderegulering med overordnede strukturer som berører privat grunn osv. Dette for å sikre 

at planen kan gjennomføres, og for å unngå behov for ekspropriasjon.  

 

 

Rådmannens vurdering  

Planprogrammet har en framdriftsplan som er utformet for å oppfylle målene for byutviklingen 

og antyder vedtak av områdereguleringen på nyåret 2020. 

 

Framdriftsplanen gir nødvendig tid til en forsvarlig planprosess og til å sørge for at planen blir 

et godt styringsverktøy for langsiktig vekst og utvikling. Den gir tid til god forankring blant 

innbyggere, næringsliv og parter i byutviklingen, og til dialog med grunneiere for å sikre 

gjennomføringskraft. 

 

Rådmannen har forståelse for at det lenge har vært forventninger om at gjeldende overordnet 

regulering (64-planen) erstattes. Det vises for øvrig til at arbeidet med områdereguleringen nå 

har kommet godt i gang, deriblant samarbeid med regionale myndigheter. Interne ressurser er 

prioritert og areal- og byplankontoret er styrket for å ivareta framdrift i resten av 

saksporteføljen.   

 

Områderegulering for Soknedalsveien 5-27 kan være vedtatt i 2019 og vil tilfredsstille 

forventingene om at kommunen skal tilrettelegge for rask og stor vekst. Planen er igangsatt og 

planlegges sendt inn slik at den kan 1. gangs behandles etter at statlig reguleringsplan for 

Ringeriksbanen og E16 er lagt ut til offentlig ettersyn. Den består av et stort areal inntil 

jernbanestasjonen, med én grunneier. Planskissene (per januar 2018) antyder at planen kan 

legge til rette for 600 leiligheter, 20 000 m2 kontor/ hotell/ leiligheter og 10 000 m2 forretning. 

 

Rådmannen presiserer at privat planlegging og utbygging til en viss grad vil kunne gå parallelt 

etter offentlig ettersyn av områdereguleringen - og dermed at ikke alle private 

detaljreguleringer fremmes for vedtak samtidig eller etter vedtak av områdereguleringen.  

(Jf. sak om behandling av private planinitiativ og planforslag innenfor planavgrensningen, som 

fremmes til samme formannskapsmøte som fastsetting av planprogrammet (20.02.2018) 

 

Hva vi kan oppnå: 

Gode overordnede plangrep for å sikre eksisterende og nye kvaliteter som kan gjøre oss 

konkurransedyktige i målet om vekst.  

Overordnete strategiske grep er knyttet til trafikksystem, grønnstruktur (bl.a. sambruk park/ 

uteoppholdsarealer og overvannshåndtering), byroms- og gatestrukturer, bebyggelsesstruktur- 

og høyder, sol- og skygge, og bevaring av verdifulle bygningsmiljøer.  

 

Grepene vil kunne muliggjøre høyere tetthet av boliger og arbeidsplasser, bedre kvaliteter 

knyttet til rekreasjon, helhetlige og overordnete estetiske føringer. Dette forutsetter for øvrig 

planlegging på tvers av eiendomsgrenser for å sikre sammenheng og tetthet ved senere 

utbygging av ubebygde og lite bebygde arealer.  
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Nødvendig tid til å sikre at planen har verktøy for redusere trafikkveksten. 

Knyttet til for eksempel bedre tilgjengelighet og attraktive traséer for gående og syklende, 

parkeringsnorm, -restriksjoner og sambruksløsninger. 

 

En godt forankret områderegulering med felles eierskapsfølelse blant politikere, innbyggere 

og næringsliv som bidrar til enklere gjennomføring av tiltak innenfor planen. 

Dette forutsetter inkludering, og for at medvirkningen skal være reell må den være basert på 

aktuelle problemstillinger og planløsninger. 

 

Tilstrekkelig tid til dialog med grunneiere er avgjørende for å bidra til å sikre vekst, 

transformasjon av ubebygde arealer, sambruk av parkeringsarealer, og forutsigbarhet for 

gjennomføring.   

 

Mer forutsigbarhet for at man unngår innsigelser fra statlige og regionale fagmyndigheter  

Framdriftsplanen gir tid til tilstrekkelig dialog med fagmyndighetene. 

 

 

Alternative løsninger 

I samsvar med formannskapets forventninger er det i saken presentert en alternativ 

framdriftsplan med vedtak av områdereguleringen i inneværende valgperiode; i august 2019. 

Rådmannen har blitt bedt om å vurdere muligheten for parallelle prosesser for snarest mulig å 

få en vedtatt områderegulering.  

 

Dersom formannskapet ønsker å fatte vedtak av planprogram alternativ 2, med egen 

framdriftsplan og planprosess som antyder vedtak i august 2019, kan forslag til vedtak være:  

 

«Planprogram for 431 Områderegulering Hønefoss alternativ 2, datert 06.02.2018, 

fastsettes.» 

 

Medvirkning i planprogram alt. 2 

Innenfor framdriftsplanen i planprogram alternativ 2 blir det begrenset med tid til medvirkning. 

Grupper som krever spesiell tilrettelegging må prioriteres (jf. pbl. § 5-1). Det er i 

framdriftsplanen vist planverksteder i juli og august 2018. 

(Jf. detaljert framdriftsplan - vedlegg til planprogram alt. 2) 

 

Det er sannsynlig at kunnskapsgrunnlaget ikke vil være komplett før i august, og at 

planforslaget vil måtte utarbeides hovedsakelig i perioden fra august til desember. 

Det må i denne perioden prioriteres å utarbeide plandokumentene, sikre politisk forankring og 

samrå med statlige og regionale fagmyndigheter.  

 

Dialog/avtaler med private grunneiere kan det bli svært begrenset med tid til. 

 

Fordeler knyttet til vedtak i august 2019 

Framdriftsplanen viser vedtak av områdereguleringen i inneværende valgperiode og dermed av 

de samme folkevalgte som startet opp planarbeidet, hvilket kan gi mindre risiko for forsinkelser 

ved sluttbehandling av planen.  
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Framdriftsplanen viser at kommunen ønsker at en områderegulering skal komme på plass så 

snart som mulig og at vi har en klar intensjon om en effektiv prosess fram mot vedtak av 

områdereguleringen. 

 

 

 

Ulemper knyttet til vedtak i august 2019 

Utforming av planen og utredning av konsekvenser for miljø og samfunn forutsetter et 

tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, hvilket kan komme i strid med ønsket om parallelle prosesser 

– altså at løsninger utvikles og bestemmes før kunnskapsgrunnlaget er fullstendig. (Jf. figuren 

om planprosess).   

 

Det vil være mer usikkert om framdriften kan holdes.  

For lite tid til medvirkning vil kunne gi dårligere forankring og eierskapsfølelse blant politikere, 

innbyggere og næringsliv, og det vil være usikkert om tiltak innenfor planen kan gjennomføres.  

Opplegg for medvirkning og forankring må være basert på aktuelle og konkrete 

problemstillinger og planløsninger, hvilket også kan komme i strid med ønsket om parallelle 

prosesser – altså at løsninger utvikles og bestemmes før medvirkning finner sted.  

Utformingen av planforslaget vil i større grad overlates til rådmannen, med mindre muligheter 

for reell medvirkning fra særlig innbyggere og næringsliv.  

 

Usikkerhet knyttet til om det som reguleres utenfor kommunens egne eiendommer kan 

gjennomføres uten ekspropriasjon.  

Dette skyldes at det er lite tid til dialog og avtaler med berørte grunneiere.   

 

Risiko for innsigelse til områdereguleringen.  

Dette fordi det er lite tid til tilstrekkelig samråd med fagmyndighetene. Dette gir mer risiko for 

sprekk i framdriften.  

 

Rådmannen mener at denne framdriften gir mindre forutsigbarhet i forhold til å nå målene vi 

har for områdereguleringen og byutviklingen.  

 

 

Vedlegg 

1. Forslag til planprogram alternativ 1, datert 06.02.2018 

2. Forslag til planprogram alternativ 2, datert 06.02.2018 

3. Oppsummering av uttalelser til oppstart og planprogram, med kommentarer 

4. Saksframlegg til oppstart av planarbeidet 

5. Saksprotokoll fra oppstart av planarbeidet 

6. Uttalelser  

a. Oslo kommune 

b. Fylkesmannen i Buskerud  

c. Statsbygg 

d. Bane BOR SF  

e. Buskerud Fylkeskommune Eiendom 

f. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen 

g. Den norske kirke 

h. Jevnaker kommune 

i. Statens Vegvesen 
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j. Boligtjenesten 

k. Ringerike næringslivsforening 

l. Nordsia Vel 

m. Petersøyas Venner v/ Hans Bergan 

n. Anne-Berit Haugen Rijken 

o. Halvorsen og Reine AS på vegne av Tronrud Holding AS 

p. Martin Amundsen 

q. Jan H. Johansen 

r. Lillann Aslaksrud  og Reidar Aslaksrud 

s. Reidar Rokseth 

t. Harald Heggen Brørby 

u. Block Watne AS v/ Frank Engejordet og Bjørn Røgeberg 

v. Jan Solberg 

w. Bodil Anne-Lise Gusgaard og Eirik Ørbog 

x. Ole Haakon Opperud 

y. Tronrud Eiendom AS 

z. Knut Helle 

æ. Knut Ridderhus 

ø. Hans Bergan 

å. Ole Hervik Frantzen  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.02.2018 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Knut Kjennerud 

saksbehandler: Linda Nethus 
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Arkivsaksnr.: 18/708-2   Arkiv: F07  

 

Annullering av vedtak i sak 145/17 av 5 desember 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/18 Kommunestyret 08.03.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyrets vedtak i sak 145/17 av 5. desember 2017 annulleres. 

Nytt vedtak: 

1. Utvalgets forslag i 14 punkter tas til etterretning.        

2. Forslagene utredes og realitetsbehandles i forbindelse med behandlingen av 

tertialrapport. 

 

  

Beskrivelse av saken 

Kommunestyre vedtok 5. desember i sak 145/17 Arbeid og aktivitet 2017- Holtenutvalgets 

innstilling følgende: 

1. Utvalgets forslag i 14 punkter tas til etterretning.  

2. Hovedutvalg for helse, omsorg og velferd følger opp kommunestyrets vedtak om avsetning 

på kr 3 mill. for hjelpetiltak overfor sosialhjelpsmottakere og personer som er nær ved å 

bli det. StjerneGruppen, Fontenehuset og Menova AS benyttes i tillegg til kommunen i 

dette arbeidet. Hovedutvalget legger frem forslag til tiltak og kostnadsrammer for 

formannskapet etter hvert som tiltak kan iverksettes.  

3. Det fremmes egen sak om eierstrategi og økt bruk av Menova AS. Saken skal være basert 

på at Menova AS brukes til en ytterligere innsats for bl.a. sosialhjelpsmottakere.  

Dette vedtaket står i kontrast i kommunestyrets vedtak 30. november i sak 133/17 Årsbudsjett 

2018 – Handlingsprogram 2018-2021: 

Det avsettes kr 3 mill. som en reserve i 2018 for hjelpetiltak overfor sosialhjelpsmottakere og 

personer som er nær ved å bli det. Reserven disponeres av formannskapet til tiltak foreslått av 

rådmannen eller formannskapet selv. 

Kommunelovens § 47 beskriver årsbudsjettets bindende virkning. Budsjettvedtaket om 

avsetning på kr. 3 mill. er derfor uten tvil bindende.  I det kommunestyret også i samme vedtak 

avgir myndighet hva gjelder disponeringen, er det et spørsmål om ikke hele vedtaket er 

bindende. Altså ikke bare det økonomiske innhold 



  Sak 15/18 

 

 Side 34 av 43   

 

Dette, og det faktum at vedtak i sak 145/17 indikerer at rådmannen må gå til 

direkteanskaffelser av tjenester fra konkrete navngitte firma uten anbud, bryter med lovverket 

om offentlige anskaffelser. Det er derfor vanskelig for administrasjonen å realisere vedtaket. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen forstår at kommunestyrets intensjon i vedtak 145/17 er å gi rådmannen klare 

signaler om mulige samarbeidspartnere i det videre arbeidet. Problemet oppstår når slike 

signaler blir gitt i vedtaks form og framstår dermed som førende. 

Regelverket om når rådmannen kan gå til direkte anskaffelser og når kommunen må benytte 

anbudskonkurranser er strengt, men kommunen har god kompetanse på området, og 

rådmannen vil håndtere dette på en riktig og hensiktsmessige måte. Rådmannen kan selvsagt på 

ingen måte overse lovverket, og vil aldri bevisst legge fram forslag for politisk behandling som 

ikke er i tråd med gjeldende lovverk og regler. 

Rådmannen anbefaler at kommunestyret annullerer sitt vedtak i sak 145/17 av 5. desember 

2017 og fatter nytt vedtak i tråd med rådmannens innstilling i saken. Rådmannen vil da kunne 

forholde seg til budsjettvedtaket i sak 133/17 av 30 november 2017. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 Ringerike kommune, 16.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 18/62-1   Arkiv: 614  

 

Status godkjenning av barnehager og skoler  pr. 01.01.18 etter 

forskrift om miljørettet helsevern  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 07.02.2018 

23/18 Formannskapet 20.02.2018 

16/18 Kommunestyret 08.03.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Status om godkjenning av barnehager og skoler per 1.1.18 etter forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler tas til orientering. 

 

 

 

  

Sammendrag 

Alle barnehagene og 9 av de 14 kommunale grunnskolene i Ringerike er godkjent etter 

forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 

Det er nå totalt 20 skoler i kommunen, og 14 av disse er godkjent. 

For å oppnå godkjenning må det være gode intern-kontrollrutiner på plass, i tillegg må det 

fysiske – bygningsmessige være innenfor forskriftens bestemmelser. 

Det har siden 2011 blitt arbeidet systematisk og planmessig godt, for at barn i førskole- og 

grunnskolealder samt ansatte skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø, og barnehager og skoler 

skal oppnå en godkjenning. 

Ved siste store fullførte byggeprosjekt, Sokna skole, gjenstår det en gjennomgang av 

uteområdet før godkjenning kan bli gitt. Dette planlegges gjennomført våren 2018 når snøen 

har blitt borte. 

Når Benterud skole tas i bruk 1.1.19, blir Eikli skole nedlagt. 

Forestående utbygginger ved Ullerål skole og Hov ungdomsskole fører trolig til at alle 

grunnskolene i kommunen blir godkjente. Hønefoss skole er vedtatt nedlagt når Ullerål skole 

er ferdig utbygd.  

Nes skole er godkjent etter forskriften, men en fløy skal også fornyes i økonomiplanperioden. 

 

Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern, gjennomfører tilsyn ved 

barnehager og skoler etter egen plan. En godkjenning kan trekkes tilbake dersom tilsyn viser at 

det er avvik i henhold de krav forskriften stiller. 

Oversikt over status godkjenning av barnehager og skoler etter forskrift om miljørettet 

helsvern pr. 1.1.18.: 
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Virksomhet  Navn Antall Status  Merknad 

Private   Dagmamma 1   Britt B-. Østli  Godkjent 

Familiebarnehager 

 

2   Fegri Godkjent    

3   Solstad Godkjent   

4   Skogstjernen Godkjent 

5   Vesleveien  Godkjent   

6   Viul Godkjent   

7   Hundremeterskogen Godkjent  

8   Bondeheimen Godkjent 

Barnehager 9   Almemoen  Godkjent   

10   Almgrenda   Godkjent   

11   Blåbærskogen Godkjent   

12   Dalsbråten Godkjent  

13   Espira Hovsmarka Godkjent  

14   Espira Trygstad Godkjent 

15   Hov Godkjent   

16   Kirkemoen Godkjent  

17   Nedre Auren gårdsbhg. Godkjent  

18   Smeden Godkjent  

19   Sokna natur- og gårdsbhg. Godkjent  

20   Tolpinrud  Godkjent  

21   Åsatua naturbarnehage Godkjent 

  22 Eikli Godkjent 

23 Hallingby  Godkjent    

     24 Haug Godkjent   

 25 Heggen Godkjent 

   26 Heradsbygda Godkjent   

27 Hvervenmoen Godkjent   

28 Hønefoss  Godkjent 

29 Nes Godkjent 

30 Tyristrand  Godkjent 

31 Ullerål Godkjent   

32 Veien Godkjent    
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Virksomhet  Navn Antall Status  Merknad 

Kommunale Barneskoler 33 Eikli Ikke godkjent    

34 Helgerud Godkjent   

35 Hønefoss Ikke godkjent    

36 Kirkeskolen Godkjent   

37 Ullerål Ikke godkjent  

38 Vang Godkjent   

39 Veien Godkjent  

Kombinerte skoler 

og  

ungdomsskoler 

40 Hallingby Godkjent    

41 Nes Godkjent    

42 Sokna  Ikke godkjent 

43 Tyristrand Godkjent 

44 Haugsbygd ungdomsskole Godkjent    

45 Hov ungdomsskole Ikke godkjent    

  46 Veienmarka ungdomsskle Godkjent  

Private Barne- og u-skole 47  Steinerskolen Godkjent 

Barneskole   48 Steinsfjorden skole Godkjent m/disp 

49 Ringerike Montesorri Godkjent 

Fylkes-

kommunale 

Videregående skoler 50 Hønefoss videregående Godkjent 

51 Ringerike videregående Ikke godkjent 

  52 Arbeidsinstituttet Godkjent 

 

 
 

Beskrivelse av saken 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har vært gjeldende siden 1996. 5 

kommunale skoler mangler fortsatt godkjenning. 

Som det framgår av oversikten, gjelder forskriften både for private, fylkeskommunale og 

kommunale virksomheter. 

Sak om status for godkjenning av skoler og barnehager har blitt lagt fram årlig siden 2012. 

Den intensiverte innsatsen de siste årene har gitt resultater. Det er i hovedsak behovet for 

omfattende fysiske tiltak som er årsaken til at det fortsatt er 5 skoler som mangler 

godkjenning. 

Dette vil løse seg når nye og rehabiliterte skolebygg tas i bruk. 

 

Økonomiske forhold 

I vedtatt handlingsprogram for 2018 – 2021 ligger følgende investeringer inne for skoler: 

 
 Tallene betyr beløp i 1000 

Investeringstiltak 2018 2019 2020 2021 Sum 

Oppgradering skolebygg 3 000 3 000 0 0 6 000 

Benterud skole 171 000 4 000 0 0 175 000 

Nes skole – ny barneskolefløy 5 000 6 000 0 0 11 000 

Ullerål skole med idrettshall 75 000 158 000 90 000 0 323 000 

Hov u.skole med idrettshall 2 500 2 500 50 000 180 000 235 000 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen er opptatt av at førskolebarn, grunnskoleelever og ansatte skal ha det trygt og 

godt i barnehager og skoler. Alle skal derfor ha sine tilbud ved enheter som er godkjent etter 

forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Rådmannen er glad for at stadig flere 

skoler blir godkjent, men er kjent med at det er flere store bygningsmessige utfordringer ved 

skolene som mangler godkjenning. 

Når Sokna skole trolig oppnår godkjenning etter befaring av uteområdet våren 2018, og 

Benterud skole tas i bruk 1.1.19, vil Hønefoss skole, Ullerål skole og Hov ungdomsskole 

mangle godkjenning. 

Når investeringene i vedtatte handlingsprogram er gjennomført, Ullerål skole er ferdig utbygd, 

Hov ungdomsskole utbygd/rehabilitert og Hønefoss skole nedlagt, forventer rådmannen at 

samtlige kommunale grunnskoler har status som godkjente. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 18/679-1   Arkiv: 443  

 

Rutiner for netthets - Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/18 Kommunestyret 08.03.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rutiner for håndtering av netthets i Ringerike kommune vedtas.  

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn: 

Netthets av kommunens ansatte, blant annet på sosiale medier, er et økende problem. 

Rådmannen ser at ansatte i barneverntjenesten er spesielt utsatt. Kommunen har et ansvar for å 

ivareta de ansattes psykososiale arbeidsmiljø jfr. aml. § 4-3.  

Netthets er trakassering, sjikane, hatprat eller trusler formidlet gjennom internett, for eksempel 

på egne nettsider eller i sosiale medier. Netthets er ikke et juridisk definert begrep, men en 

samlebetegnelse for hendelser med ulik alvorlighetsgrad. Samlebetegnelsen «netthets» viser til 

at det er noe som skjer på nett, og ikke ansikt til ansikt. 

Rapport fra Fellesorganisasjonen (FO) vår 2017 viser at 20 prosent av ansatte i barnevernet i 

Norge vurderer å slutte i jobben sin på grunn av netthets. Netthets påvirker arbeidsmiljøet og 

kan skape utfordringer med frykt for egen trygghet og opplevd merbelastning som kan 

resulterer i sykefravær. Som en ytterste konsekvens kan netthets påvirke sikkerheten til barna 

som Barnevernstjenesten arbeider med. Vi forstår at barnevernets arbeid kan skape sterke 

følelser hos dem som berøres, likevel må det være nulltoleranse for grov hets og trusler, 

uansett hvor de framsettes. 

 

Beskrivelse av saken: 

Rådmannen vil signalisere at kommunen som arbeidsgiver har nulltoleranse for netthets av 

ansatte i Ringerike kommune. Rådmannen satte derfor ned en arbeidsgruppe som fikk i 

oppgave å se på hvordan arbeidstakerne kan ivaretas, samt utarbeide rutiner for håndtering av 

netthets. 

Arbeidsgruppen har bestått av Kommunalsjef barn og unge Marianne Mortensen, 

Kommunikasjonssjef Mats Øieren, Verneombud for barneverntjenesten Monica Rype, 

Kommuneadvokat Rune Erstad og advokat Geir Kristiansen ved kommuneadvokatkontoret. 

Arbeidsgruppen avholdt et møte med politiet den 14. november for å innlede et samarbeid og 

drøfte hvordan vi kunne ta tak i netthetsproblematikken. Kommunen har videre innledet dialog 

og et nært samarbeid med kommunens politikontakt. 
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I tillegg har arbeidsgruppen utarbeidet forslag til rutiner for netthets. Ved utarbeidelsen av 

rutinene har vi sett på eksempler fra andre kommunen og rutinene som foreslås vedtatt er i det 

alt vesentlige hentet fra tilsvarende rutiner for Kristiansand kommune. Rutinene er sendt på 

høring, blant annet til barneverntjenesten.  

Rådmannen har også igangsatt et arbeid med utarbeidelse av rutiner for trusler og vold for 

ansatte i kommunen. Når disse er endelig utarbeidet vil rutinene for netthets implementeres 

med rutinene for vold og trusler. 

 

Juridiske forhold: 

Rutinene skal sørge for at straffbar netthets anmeldes av kommunen i samråd med den enkelte 

arbeidstaker. Det er allikevel noen tilfeller som må anmeldes av den enkelte arbeidstaker. Dette 

kan være brudd på opphavsrettigheter, eksempelvis der det legges ut bilder av kommunens 

ansatte på sosiale medier i strid med åndsverkloven § 45 c. Slike opphavsrettslige brudd på 

åndsverksloven må anmeldes av den enkelte ansatte. 

 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannen er bevisst det ansvar kommunen som arbeidsgiver har for de ansattes psykososiale 

arbeidsmiljø og rådmannens oppfatning er at kommunen som arbeidsgiver skal ha nulltoleranse 

mot netthets av kommunens ansatte. Rutiner for håndtering av netthets skal medvirke til å 

ivareta den enkelte ansatte som utsettes for dette. Samtidig er rådmannen opptatt av at 

kommunen skal samarbeide nært med blant annet politiet rundt denne problematikken.  

Rådmannens anbefaling er at kommunestyret vedtar rutiner for håndtering av netthets i 

Ringerike kommune. 

 

 

 

Vedlegg: Rutiner for netthets Ringerike kommune 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Marianne Mortensen 
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Arkivsaksnr.: 18/792-1   Arkiv:   

 

Kvalitetsarbeid i hjemmetjenestene, - forvaltningsrevisjonsrapport  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/18 Kommunestyret 08.03.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret tar saken til orientering. 

2. Kontrollutvalget følger opp tjenestene videre. 

 

  

Beskrivelse av saken 

Kontrollutvalget i Ringerike kommune vedtok sommeren 2016 å gjennomføre 

forvaltningsrevisjon med kvalitet i hjemmetjenestene som tema. Vedlagt følger rapporten fra 

Buskerud Kommunerevisjon IKS (BKR), i tråd med vedtatt prosjektplan. 

Følgende problemstillinger ble formulert: 

1. Hvilke tiltak har rådmannen iverksatt for de hjemmebaserte pleie- og 

omsorgstjenestene? 

2. I hvilken grad er tiltakene implementert og reeltfungerende i organisasjonen? 

 Tiltak som kan knyttes til tidligere frvaltningsrevisjoner 

 Tiltak som kan knyttes til oppfølging av statlige tilsyn 

 Tiltak som kan knyttes til administrativt bestilte konsulentrapporter 

 

Rapporten avgis uten formulerte anbefalinger fra revisjonens side. Dette begrunner revisjonen 

på følgende måte: 

«Situasjonen pr. i dag er at sektoren har stått under betydelig press giennom flere år, men at 

man i dag har større ressurser tilgiengelig for systematisk kvalitetsarbeid enn tidligere, og en 

klarere retning på arbeidet. 

Men fortsatt er det for tidlig å svare på hvilke effekter det pågående kvalitetsarbeidet vil gi. 

BKR har ikke grunnlag for å mene at administrasjonen bør justere kurs i det arbeidet som nå 

giøres. Derfor gis det ikke anbefalinger fra vår side. 

 



  Sak 18/18 

 

 Side 42 av 43   

 

 

Vedlegg 

 

 Utskrift av møtebok for kontrollutvalget av 19.01.18, sak 03/18 

 Kvalitetsarbeid i hjemmetjenestene, - forvaltningsrevisjonsrapport 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 16/4479-7   Arkiv: 033 &16  

 

Fritak fra verv som vara til kommunestyret Yvonne M. Karlsen 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/18 Valgnemnda 20.02.2018 

19/18 Kommunestyret 08.03.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Yvonne M. Karlsen innvilges fritak fra sitt verv som vara i Ringerike kommunestyre, med 

umiddelbar virkning. 

 

Varamedlemmer fra FrPs varamannsliste til Kommunestyret vil rykke opp på varamannslisten i 

den nummerorden de er valgt. 

 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Yvonne M. Karlsen informerer i en E-post av 5.januar 2018 at hun endrer adresse og flytter til 

annen kommune grunnet videre skolegang 

 

Juridisk vurdering 

§15 punkt 1 i kommuneloven sier 

Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Hvis 

tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år 

eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. 

 

Rådmannens vurdering 

Karlsen har tapt sin valgbarhet ved at hun flytter ut av kommunen, og da det ikke er nevnt noe 

om at dette er midlertidig fratrer hun sin stilling som vara til kommunestyret på permanent 

basis. 

 

 Ringerike kommune, 23.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Jan Hatten 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  KOMMUNESTYRET 

Møtested:  Kommunestyresalen 

Møtedato:  08.03.2018  

Tid:   16:00 - 00:00 

 

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

grupperom, bestilles dette av gruppeledere 

 

 

 

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

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets §10 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE   
          Tilleggsliste 2 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.     

  Tittel   

 

9/18 18/841     

  Interpellasjon fra Axel Sjøberg (SV) -  fullverdig Montessori 

pedagogisk tilbud Ringerike  

  

 

10/18 18/866     

  Grunngitt spørsmål fra Axel Sjøberg (SV) - evaluering av ordningen 

med varaordfører på heltid  

  

 

 

 

 

Ringerike kommune, 02.03.2018 

Kjell B. Hansen  

ordfører 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  9/18 

Side 2 av 3   

 

 
Arkivsaksnr.: 18/841-2   Arkiv: A10  

 

Interpellasjon fra Axel Sjøberg (SV) -  fullverdig Montessori 

pedagogisk tilbud Ringerike  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/18 Kommunestyret 08.03.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

  

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Axel Sjøberg (SV) - mulighet for et fullverdig Montessori pedagogisk tilbud 

på Ringerike mottatt 28.02.18. 

 

 

 

 

 

 

  

 



  Sak 10/18 

 

 Side 3 av 3   

 

 

 
Arkivsaksnr.: 18/866-2   Arkiv: 000  

 

Grunngitt spørsmål fra Axel Sjøberg (SV) - evaluering av ordningen 

med varaordfører på heltid  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/18 Kommunestyret 08.03.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Grunngitt spørsmål fra Axel Sjøberg (SV) – Evaluering av ordning med varaordfører på heltid 

mottatt 28.02.18. 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  KOMMUNESTYRET 

Møtested:  Kommunestyresalen 

Møtedato:  08.03.2018  

Tid:   16:00  

 

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

bestilles dette av gruppeledere 

 

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

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets §10 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE   

Tilleggsliste 
 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.     

  Tittel   

 

8/18 18/826     

  Interpellasjon fra Tor Bøhn FrP - Kommunenes interesser i 

kraftselskapet Vardar  

  

 

 

 

 

Ringerike kommune, 28.02.2018 

Kjell B. Hansen 

ordfører 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  8/18 

 Side 2 av 2   

 

 

 
Arkivsaksnr.: 18/826-2   Arkiv: 255 &29  

 

Interpellasjon fra Tor Bøhn FrP - Kommunenes interesser i 

kraftselskapet Vardar  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/18 Kommunestyret 08.03.2018 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Tor Bøhn (FrP) mottatt 27.02.18. 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/488-3   Arkiv: U31 &58  

 

 

Grunngitt spørsmå fra Jim Hagen Warp (AP) - Tilsynsordning om tobakk  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Grunngitt spørsmål fra Jim Hagen Warp (AP) - Tilsynsordning om tobakk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trude Svendsen Bierkås

Fra:
Sendt:
Tit:
Emne:

Oppfølgingsflagg:
Status for flagg:

Sendt fra min iPhone

Videresendt melding:

Fra: Jim Hagen Warp <Jim. Warp@outlook.com>

Kjell Hansen

30.januar 2018L9:25
Trude Svendsen Bjerkås

Fwd: Grunngittspørsmål om Tilsynsornig om Tobakk og Tobakksurrogatet.

Følg opp
Flagget

Dato: 30. januar 2018 kl. I 8.19.23 CET
Til: Kjell Hansen <kjell.hansen@rinsed
Emne: Grunngittspørsmål om Tilsynsornig om Tobakk og Tobakksurrogatet.

Fra og med den 1.1.2018 skal kommuen ha tilsynsordning med Tobbak og
Tobakksurrogatet ( e sigaretter).
Hvem skal kontrollere slag av tobbak og Tobbaksvare?
Og vis det er mistanke om reklame av tobbak og tobakksvare hvem skal vi da kontakte er det
kommunen eller helsedirektoratet?

Mvh Jim Hagen Warp

Dokid:
1 8009223
(1 8/488-1 )
Grunngitt spørsmäl fra J¡m Hagen

Warp (AP)

1



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/636-2   Arkiv: U24  

 

 

Interpellasjon  - Arnfinn Baksvær (AP) - Masseforvaltning - Lamoen og Averøya  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Arnfinn Baksvær  -masseforvaltning i Ringerike Kommune mottatt 11.02.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



lnterpellasjon- Masseforvaltning i Ringerike kommune

Hovedutvalg for Miljø- og arealforvaltning behandlet ¡ møte L5.1.2018 to saker som

omhandlet masseforvaltning, reguleringsplan for masseuttak/ deponi Lamoen, samt

oppfylling/ massedeponi Averøya. HMA gjennomførte også befaring på begge områdene i

forkant av behandlingen.

Uttak av sand, grus og steinmasser har i årevis vært en betydelig virksomhet i kommunen, og

er godt regulert mht reguleringsplaner og konsesjon, og vel ivaretatt i kommuneplaner.

Økende byggeaktivitet i pressområder, bl.a. i Osloregionen, samt store

samferdselsprosjekter, skaper et stort behov for arealer for deponier av overskuddsmasser.

Ringeriksregionen er på grunn av sin beliggenhet, et av flere høyaktuelle mottaksområder,

noe som aktualiserer behovet for at kommunene etablerer et tydelig regelverk for denne

type aktivitet. Under befaring og behandling av de to sakene var dette et uttrykt ønske både

fra administrativt og politisk hold, men også fra tiltakshavere ved de to anleggene.

I forbindelse med HMA- møtet I5.L., var Solveig Viste fra Akershus fylkeskommune invitert

for å informere om arbeidet med å utarbeide en regional plan for masseforvaltning i

Akershus fylke. Viste presenterte et meget grundig og gjennomarbeidet planutkast, hvor

målsetningen er å:

Sikre byggeråstoff og uttaksområder for fremtidige behov.

Sikre arealer for massemottak, gjenvinning og lovlig deponering, samt stimulere til at

plassering av masser og deponering skal skje på sikkert og lovlig vis.

Sørge for størst mulig gjenbruksandel av gjenvinnbare masser.

Redusere miljø- og samfunnsbelastning fra masseuttak, massehåndtering og

massetransport.

lnterpellanten ønsker med dette å stille Ordlører følgende spørsmål:

1. Vil Ordfører ta initiativ til at Ringerike kommunes planer/ regelverk for mottak/

deponering av overskuddsmasser gjennomgås og ev. oppgraderes i forhold til
fremtidige behov og utfordringer?

2. Et slikt arbeid bør etter interpellantens syn synkroniseres med de to øvrige

kommunene i regionen, samt Buskerud fylkeskommune. Vil ordfører i den

forbindelse sørge for at det avholdes temamøte for Formannskap/ Kommunestyre

hvor utfordringer og muligheter mht mottak av overskuddsmasser belyses?

Arnfinn Baksvær

Dokid:
18012149
(17t2721-20)

Ringerike Ap

¡.tÉrpÉ asrún fi¡Ár.f¡¡ B¿tlvær
¡,¡islluil¿lr ¡! R n!ÈrrÉ rt!îìî!¡i



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/1379-87   Arkiv: PLN 431  

 

 

Interpellasjon fra Lise Bye Jøntvedt (H) - Når skal vi folkevalgte involveres i 

byplanarbeidet ?  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Lise Bye Jøntvedt (H) mottatt 19.02.18-  

Når skal vi folkevalgte involveres i byplanarbeidet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOTTATT 19 TEB, 2018

Når skal vi folkevalgte involveres i byplanarbeidet?

Formannskapet behandlet i sitt møte 20. februar rådmannens forslag til planprogram.

Denne interpellasjonen er skrevet før formannskapets møte. Jeg vet i skrivende stund derfor

ikke om alternativ 1 eller alternativ 2 ble valgt. For min del håper jeg det ble alternativ 2,

med ferdig forslag til områderegulering høsten 20L9, noe som innebærer at sittende

kommunestyre får anledning til å vedta planen.

I saksframlegget til formannskapet står det ganske mye om publikumsinvolvering og

workshops, blant annet for ungdom. Jeg ser imidlertid ingenting om mer direkte involvering

av kommunestyrets medlemmer. Kommunestyret har vedtatt at vi ønsker å ta fastere grep

om arbeidet med byplanen. Jeg har tolket dette vedtaket som at kommunestyret Ønsker

mulighet til å ta del i planarbeidet underveis og etter hvert som folkene i administrasjonen

arbeider. Dette i motsetning til å få et ferdig forslag til byplan høsten 20L9.

Jeg ber derfor ordføreren om svar på følgende:

1. Hvordan ser ordføreren for seg at kommunestyrets medlemmer skal involveres i

planarbeidet?

2. Når mener ordføreren at denne involveringen kan begynne?

Lise Bye Jøntvedt, kommunestyrerepresentant for Høyre

Dokid:
1 801 51 37
(17t137e-86)
Når skal v¡ folkevalgte ¡nvolveres ¡

byplanarbeidet ?- intôrpellasjon



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/825-2   Arkiv: M61 &29  

 

 

Interpellasjon  fra Arne Broberg (H) - masseforvaltning  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Arne Broberg (H) – masseforvaltning mottatt 27.02.18. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOTTATT 27FTB.2O1B

lnterpellasjon til Kommunestyremøtet

Masseforvaltning

Ringeriksbane, ny E-16 og antatt tilflytting og ny aktivitet på Ringerike, vil

medføre Økt byggeaktivitet. Det fører til at behovet for byggeråstoff som pukk

og grus, en ikke fornybar ressurs, Øker. Samtidig fører uttak av byggeråstoff til
miljø- og samfunnsbelastning som bl.a. nedbygg¡ng av arealer som brukes til
andre formå1, stØv, støy og klimagassutslipp fra transport.

Mengden med overskuddsmasser som skal håndteres på forsvarlig vis, Øker

også. Disse massene skal håndteres forsvarlig, og samtidig er det et mål å øke

gjenbruken av dem. Det gjelder særlig rene, naturlige masser, men også ulike

typer forurensede masser som ved riktig håndtering kan gjenbrukes i stØrre

grad enn i dag. Det vil alltid være behov for arealer til mellomlager, behandling

og deponi av overskuddsmasser. Dette behovet må møtes med et regionalt
perspektiv og i et nært samarbeid med de enkelte kommunene i

fylket/regionen.

All denne byggevirksomheten legger press på uttak av ikke fornybare

byggeråstoffer og arealer for mottak av overskuddsmasser. En situasjon som

allerede er velkjent for Ringerike Kommune.

Regjeringen har en forventning om at fylkeskommunene/regionene og

kommunene sikrer tilgjengelighet til gode mineralforekomster for mulig

utvinning, avveid mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser.

Sentrale, regionale og lokale myndigheter samt bransjenæringen etterspØr en

langsiktig og helhetlig plan for forvaltning av byggeråstoff og

overskuddsmasser. Må lsetting:

t. Sikre byggeråstoff og uttaksområder for framtidige behov i regionen.

2. Sikre arealer for massemottak, gjenvinning og lovlig deponering.

3. Sørge for stØrst mulig gjenbruksandel av gjenvinnbare masser.

4. Redusere miljø- og samfunnsbelastning fra masseuttak,

massehå ndtering og massetra nsport.

Buskerud Fylkeskommune mangler en overordnet plan som skal bidra til å

redusere miljø- og samfunns- belastningen fra uttak av byggeråstoff,

håndtering av overskuddsmasser og transport, mens man er kjent med at

Akershus Fylkeskommune har utarbeidet en slik plan.
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Spørsmål:

1.Ser ordføreren behov for at det utarbeides en slik overordnet plan?

2. V¡l ordføreren ta initiativ overfor Buskerud Fylkeskommune for å få

utarbeidet en slik plan?

HØnefoss ,27 . februar 2018

Arne Broberg

Kom mu nestyrerepresenta nt Høyre



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/613-2  Arkiv: 151  

 

Sak: 20/18 

 

Saksprotokoll - Plan for økonomirapportering 2018  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Rådmannens forslag til plan for økonomirapportering 2018 vedtas. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 20.02.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/613-1   Arkiv:   

 

 

Plan for økonomirapportering 2018  
 

Forslag til vedtak: 

Rådmannens forslag til plan for økonomirapportering 2018 vedtas. 

 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Rådmannen legger frem forslag til plan for økonomirapportering i 2018. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Økonomirapportering og utvikling av årsprognoser gjennomføres for å sikre en god 

økonomistyring gjennom året.  

 

Rådmannens vurdering 

Kommunen har en mer robust økonomisk situasjon inn i 2018 etter tre år med gode 

regnskapsresulat enn det som har vært tilfelle tidligere år. Det er imidlertid små marginer og 

rådmannen anbefaler derfor at praksis med månedlige økonomiske rapporter til formannskapet 

og kommunestyret videreføres i 2018.  

 

Rådmannen vil i formannskapsmøtet i påfølgende måned, legge muntlig presentere 

månedsrapporten. Deretter vil formannskapet få månedsrapporten/tertialrapporten til 

behandling i neste møte. Rapporten vil inneholde en økonomisk årsprognose for hvert 

rammeområde, kort om sykefravær samt utvikling i de største investerings-prosjektene.  

 

Hvert tertial lages det en mer omfattende rapport med noe mer utfyllende kommentarer fra 

rammeområdene, investeringsprosjekter samt status på kommunens mål, status for 

kommunestyrets vedtak de siste årene og vedtatte verbalforslag. 

 

Vedlegg 

Økonomirapportering 2018 - plan 

 



- 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Økon omirapportering – kjøreplan 201 8

Regnskap
ved utgangen
av

Muntlig
orientering

FS

Muntlig
orientering

KS

Politisk
behandling

FS

Politisk
behandling

KS

28.02.18 20. mars 24. april 3. mai

31.03.18 24. april 22. mai 31. mai

30.04.18
1.terti al

19. mai 19. juni 28. juni

31.05.18 1 9 . juni 28. august
6.
september

31.07.18 28. august
25.
september

11. oktober

31.08.18
2. terti al

2 5 .
september

23. oktober
1.
november

30.09.18 2 3 . oktober
20.
november

29.
november

31.10.18
20 .

november
Januar 2019

Februar
2019

30.11.18 Januar 2019 Januar 2019
Februar

2019

Det er i kke satt opp rapportering etter regnskapsdato 31.01.1 8 (januar) , 30.06.1 8
(juni) og 31.12.1 8 (desember) .



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/251-7   Arkiv: 216 &17  

 

 

Kontrollutvalget  - Protokoll 02/18  
 

Forslag til vedtak: 

Kontrollutvalgets protokoll nr. 02/18 tas til orientering. 

 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 23.02.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  KONTROLLUTVALGET 
 
 

 
                                                                   

P R O T O K O L L 02/18 

 
fra møte i kontrollutvalget 23.02.18, kl. 08.30 – 10.30 

   

 

Til stede :  Karsten Lien, leder 

Lise Kihle Gravermoen, nestleder 

Ulf Magnussen, medlem 

Erna Skaugrud. medlem 

Mary B. Gravdahl, varamedlem 

  

Forfall   : Dag Haakon Henriksen, medlem 

 

 

Sekretær  : Bente Thalerud, Kontrollutvalgssekretariatet i Busker og omegn IS 

Pål Ringnes, Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS  

     

Revisjonen  : Forvaltningsrevisor Gisle Skaaden, Buskerud Kommunerevisjon IKS  

    Leder regnskapsrevisjon Kirsti Finstad, Buskerud Kommunerevisjon 

IKS 

 

Administrasjonen : Regnskapssjef Tone Frydenlund (sak 10) 

     

     

 

Sak 09/18 Protokoll fra møte nr. 01/18 til endelig godkjenning og underskrift 

 

  Behandling: 

 

  Votering: 

  Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.   

 

  Vedtak i kontrollutvalget: 

Protokoll fra møte nr. 01/18 godkjent og underskrevet av medlemmene. 

 

 

Sak 10/18 Status for den økonomiske situasjonen per 31.12.17 

      

  Behandling: 

 Regnskapssjef Tone Frydenlund orienterte om årsregnskapet 2017 og blant annet 

følgende: 

 

- Årsregnskapet viser et mindreforbruk på cirka kr 55 mill. 

- Pensjon lavere enn antatt 

- Skatt og rammetilskudd/inntektsutjevning er hovedårsak til totalt mindreforbruk 

- 448 mill. i investeringer totalt 

 



  KONTROLLUTVALGET 
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Spørsmål om rutiner for bruk av underentreprenører kommer administrasjonen tilbake 

til i neste kontrollutvalgsmøte. 

 

 

  Votering: 

  Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

   

  Vedtak i kontrollutvalget:  

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Sak 11/18 Eierstyring av Ringeriksbadet IKS 

    

 Behandling: 

Forvaltningsrevisor Gisle Skaaden redegjorde for rapporten. 

 

 

Votering: 

  Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.   

 

 

 Vedtak i kontrollutvalget: 

1. Revisors redegjørelse tas til orientering. 

 

2. Kontrollutvalget tar rapport om eierskapskontroll til orientering og oversender 

denne til kommunestyret med følgende innstilling: 

  

Kommunestyret tar saken til orientering. 

Kommunestyret forutsetter at rapportens merknader følges opp av kommunen og  

selskapet. 

Kontrollutvalget bes utarbeide en status oppdatering i slutten av 2018. 

 

 

Sak 12/18 Vurdering av mva-kompensasjon ved Ringeriksbadet IKS 

 

 Behandling: 

Brev av 18.02.2018 fra Buskerud Kommunerevisjon IKS var sendt til 

kontrollutvalgets medlemmer. 

 

Leder regnskapsrevisjon Kirsti Finstad informerte om rapporteringen. 

   

 

Votering: 

 Leders endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

  

  Vedtak i kontrollutvalget:  

1. Revisors redegjørelse og rapportering tas til orientering. 



  KONTROLLUTVALGET 
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2. Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding i løpet av 2018. 

 

3. Revisors rapportering oversendes til kommunestyret med følgende innstilling: 

 

Kommunestyret tar saken til orientering. 

Kommunestyret forutsetter at anbefalingene i brevet følges opp av kommunen. 

 

  

Sak 13/18 Prosjektplan om arbeidslivskriminalitet og sosial dumping 

 

 Behandling: 

 Kontrollutvalget vurderte saken og kom frem til at utvalget ønsket å utsette 

iverksettelsen av prosjektplanen. Dette da kommunen har iverksatt flere tiltak på dette 

området i løpet av 2017 og det er ønskelig at tiltakene får virke noe tid før en vurderer 

dette. Forvaltningsrevisjonsbudsjettet for 2018 vil i hovedsak også gå med til andre 

prosjekter kontrollutvalget har under arbeid.  

 

 

  Votering: 

  Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

  

  Vedtak i kontrollutvalget:  
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 

 

 

Sak 14/18 Regnskapsrevisjon 2017 – brev nr. 21 

 

 Behandling: 

Leder regnskapsrevisjon Kirsti Finstad orienterte kort om rapporteringen. 

 

  Votering: 

  Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.   

  

  Vedtak i kontrollutvalget:  
Kontrollutvalget tar brev nr. 21 fra Buskerud Kommunerevisjon vedr.  

regnskapsrevisjon 2017 til orientering. 

 

 

Sak 15/18 Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet 

 

 Behandling: 

Leder regnskapsrevisjon Kirsti Finstad orienterte om  

fremlagte uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer. 

 

 

  Votering: 

  Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.   

  



  KONTROLLUTVALGET 
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  Vedtak i kontrollutvalget:  

Kontrollutvalget tar vurderinger fra Buskerud Kommunerevisjon IKS om  

oppdragsansvarlige revisorers uavhengighet til orientering. 

 

  

Sak 16/18 Oppsummering av Kontrollutvalgskonferansen 2018 

 

 Behandling: 

Sekretariatet vil legge frem en sak med oppsummering av konferansen til neste møte. 

 

 

Votering: 

  Endringsforslag fra sekretariatet fremmet i møtet, ble enstemmig vedtatt. 

 

 

  Vedtak i kontrollutvalget:  
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 

 

 

Sak 17/18 Oppfølging av henvendelse om barneverntjenesten 

 

 Behandling: 

Kontrollutvalget vedtok å lukke møtet etter kommunelovens § 31 nr. 2. 

 

 

  Votering: 

  Forslag fra sekretariatet fremmet i møtet, ble enstemmig vedtatt. 

 

  

  Vedtak i kontrollutvalget:  

Revisor bes gjøre en forundersøkelse. 

 

  

Sak 18/18 Revisor informerer 

  

 Behandling:  

 Kontrollutvalget vedtok å lukke deler av kontrollutvalgets behandling etter 

kommuneloven § 31 nr. 3. 

 

Revisor orienterte i hovedsak om følgende: 

 

- Vurdering av en personalsak 

- Forvaltningsrevisjon om omstilling og nedbemanning – status  

- Forvaltningsrevisjon om IKT – status foreløpig rapportering 

- Budsjett på forvaltningsrevisjon 

 

 

  Votering: 

  Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.   



  KONTROLLUTVALGET 
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 Vedtak i kontrollutvalget 

Kontrollutvalget tar revisors informasjon til orientering. 

 

 

Sak 19/18 Sekretæren informerer 

 

  Behandling: 

Sekretæren orienterte om at foreløpig tilsynsplan 2018 fra Fylkesmannen ville legges 

frem til neste møte. 

 

 

  Votering: 

  Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Eventuelt 

 

Byggesak 

Innkommet brev datert 11.02.2018 fra to innbyggere om byggesak ble delt ut. Rådmannen inviteres 

til neste møte for å orientere om saken. 

Sekretariatet sender et foreløpig svarbrev i saken. 

 

Molo – Nes i Ådal 

Kontrollutvalgets leder viste til brev datert 21.02.2018 fra byggesaksavdelingen. Kontrollutvalget går 

ikke videre i denne saken. 

 

 

Kontrollutvalget i Ringerike kommune, 23.02.18 

 

 

 

 Karsten Lien  

 leder  

 

 

  

  

  

 Lise Kihle Gravermoen     Erna Skaugrud  

 

 

 

 

 Ulf Magnussen      Mary B. Gravdahl 

 

 

Kopi : Ordfører og rådmann   



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/251-8   Arkiv: 216 &17  

 

 

Kontrollutvalgets årsrapport 2017  
 

Forslag til vedtak: 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 tas til orientering. 

 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Kontrollutvalgets årsrapport 2017 (med utskrift av møtebok saksnr. 07/18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 RI N GERI KE KOM MU N E
Kontrollutvalget

UTSKRI FT AV MØTEBOK

Saksbehandler
Bente Thalerud

Møtedato
19.01.18

Saksnr
071r8

KONTROLLU TVALGETS ÅN SN APPORT 20 17

Vedlegg: Kontrollutvalgets.Å,rsrapport20l7

Vedtak i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte årsrapport lor 2017.

^Â.rsrapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets årsrapport 2017 tas til orientering.

Dokid:
18007214
(18t251-4)
Konkollulvalqets årsrapporl 20'1 7

Kontrollutvalgets behandling :

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt, med noen presiseringer

SAKSFREM STI LLI N G:
Kontrollutvalgetfører løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av
kommunestyret.

Etter kommuneloven $ 77 nr. 6 skal kontrollutvalget rapportere om resultatet av sitt arbeid til
kommunestyret. Dette skjer ved at enkeltsaker oversendes løpende gjennom året. I tillegg utarbeider
kontrollutvalget hvert år en årsrapport som oversendes kommunestyret.

Sekretæren foreslår at kontrollutvalget slutter seg til fremlagte årsrapport. Rapporten oversendes
kommunestyret til orientering.



RINGERI KE KOMMUNE
Kontrollutvalget

Kontrollutvalgets

årsrapport for 201 7

Vedtatt i kontrollutvalget



1 . Innledning

Kommunestyret har etter kommuneloven $ 76 det øverste ansvaret for tilsyn og kontroll i
kommunen. Kontrollutvalget skal etter kommuneloven $ 77 forestâ det løpende tilsyn med
den kommunale forvaltning på kommunestyrets vegne.

Kommunestyret er kontrollutvalgets oppdragsgiver, og kontrollutvalget vil giennom
årsmeldingen informere om sentrale forhold ved dets virksomhet i 2017.

2. Kontrollutvalgets sammensetning

Kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg angir bestemte krav til hvem som kan velges
som medlemmer av kontrollutvalget. Det heter blant annet at et medlem av kontrollutvalget
ikke kan være medlem eller varamedlem av kommunalt styre eller nemnd med
beslutningsmyndighet eller være ansatt i kommunen.

Kontrollutvalget har 5 faste medlemmer. Kontrollutvalget, med vararepresentanter består per
31.12.2017 av:

Faste medlemmer: ter

3. Kontrollutvalgets sekretær, møtevirksomhet mv.

Sekretær for utvalget

Kontrollutvalgssekretariatet for Buskerud og omegn I S (KUBI S) ivaretar
sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget. Sekretariatet er et interkommunalt samarbeid etter
kommuneloven $ 27, der Ringerike kommune er en av deltakerne.

Sekretærens oppgave er å påse at de sakene som behandles av utvalget er forsvarlig utredet og
at dets vedtak iverksettes. Utvalgets sekretærer dette året har vært Bente Thalerud og Pål

Ringnes.

Sekretæren er direkte underlagt kontrollutvalget. Kontrollutvalget fremmer forslag til
budsjethamme for sekretariatstjenestene. Administrativt er sekretæren underlag| et styre valgt
av og blant kontrollutvalgsledere/nestledere i de deltagende kommunene i samarbeidet.
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Leder Karsten Lien SV Varamedlemmer Ap" H. V oe Krf
Nestleder Lise Kihle Gravermoen Sp Mary Gravdahl
Medlem Ulf MaErussen FrP Terie Wollan Dahl
Medlem Ema Skaugrud Ap Varamedlemmer FrP, Sp, SV, Sol og

MDG
Medlem Dag Haakon Henriksen H Eirik Farestveit Erstad

Anne Lien
Karoline Kverndalen
Shama Alabadla
Tore Peter Leikarnes



Møteaktivitet
Kontrollutvalget avholder åpne møter, med unntak av behandling av enkeltsaker som karVskal

lukkes etterkommunelovens $$ 31 og 31a. Møtene avholdes hovedsakelig i rådhuset.

| 2017 har kontrollutvalget hatt 6 møter og 65 saksnumre har stått på møteinnkallingene.
Tilsvarende var det 7 møter og 60 saksnumre i 2016.

Innkalling, sakslister og protokoller
Innkalling med saksdokumenter til møter i utvalget skal med høvelig varsel sendes utvalgets
medlemmer, ordføreren og kommunens revisor.

Protokoll fra møtene sendes de samme som fär sakspapirene.

Kontrollutvalgssekretariatet har en hjemmeside, www.kubis.no. Innkallinger, saksdokumenter
og protokoller legges ut på denne hjemmesiden under Ringerike kommune og
kontrollutvalget.

Faglig oppdatering/opplæring
Flere av medlemmene deltok på landsdekkende konferanse for kontrollutvalgene på

Gardermoen i februar 2017. Konferansen er et faglig forum som gir nyttige innspill til
kontrollutvalgets tilsynsaktivitet.

Kontrollutvalgets medlemmer har fätt opplæring i kommunale regnskapsbestemmelser

4. Kommunens revisor

Ringerike kommune er deltaker i Buskerud Kommunerevisjon IKS. Selskapet er
kommunens revisor.

Kontrollutvalget skal etter gjeldende bestemmelser holde seg løpende underrettet om
revisjonens virksomhet, føre tilsyn med revisjonsarbeidets framdrift og at revisjonen foregår i
samsvar med gjeldende lover, forskrifter og andre bestemmelser.

Revisjonsoppdrag ut over regnskapsrevisjon må bestilles.

Kontrollutvalget fremmer forslag til budsjettramme for revisjon av kommunens regnskaper,

forvaltningsrevisjon og andre tjenester.

5. Saker behandlet i 2017

Årsregnskaper
Kontrollutvalget har avgitt uttalelser til Årsregnskapet for Ringerike kommune201 6
Uttalelsen har blitt oversendt formannskapet og kommunestyret.

J



Forvaltnin gsrevisj oner

Følgende forvaltningsrevisjoner var under arbeid pr. 31.12.17 z

o Omstillings- ognedbemanningsprosesserRingerikekommune
o Forvaltningsrevisjonl KT
o Kvalitetsarbeid i hjemmetjenestene Ringerike kommune

Selskapskontroll
Kontrollutvalget har giennomført følgende selskapskontroll i 20 Il :

o Rapport om eierskapskontroll av Ringerikskraft AS

Følgende selskapskontroll er under arbeid pr. 31 .12.17:

Eierskapskontroll av Ringeriksbadet I KS (i samarbeid med Hole kommune)a

Redegiørelser
Kontrollutvalget har hatt god kontakt med administrasjonen og har invitert rådmannen for å redegjøre
for enkeltsaker og saker av generell karakter. Dette gir ofte kontrollutvalget et grunnlag for å vurdere

om et saksområde er tilstrekkelig belyst, eller om det er behov for ytterligere oppfølging og

undersøkelse.
Kontrollutvalget har fatt redeg¡ørelser bl. a. innen følgende:

o Orientering om kommunens rutiner for personalbehandling ved omorganisering
o Orientering om kommunens arbeid med antikomrpsjon
o Rullering av Energi- og klimaplanen for 2010
o Redegjørelse om enheten Miljø og areal

Andre saker

Blant andre saker som kontrollutvalget har behandlet i2017, kan nevnes:
o Rapporteringer fra revisjonen

o Regnskapsrevisjon, brev nr. 19

o Regnskapsrevisjon, brev nr. 20
o Deltagelse på Kontrollutvalgskonferansen20lT
o Tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Buskerud vedr. elevenes rett til et godt skolemiljø i

Ringerike kommune - ved Hov ungdomsskole og Tyristrand skole
o Vurdering av revisjonens uavhengighet i forhold til Ringerike kommune
o Kontrollutvalgets årsrapport for 2016
o Samordning av statlige tilsyn
o Åpenhetsrapport for regnskapsåret 2016
. ,{rsrapport20l6 fra skatteoppkreveren og kontrollrapport fra skatteetaten

o Egenevaluering etter ett år av funksjonstiden
o Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune
o Innføring i kommuneregnskapet ved Buskerud kommunerevisjon I KS
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Delegeringsreglement Ringerike kommune

Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping - tema for forvaltningsrevisjon?
Juridisk betenkning vedr. habilitet
Plan for revisjon mv. i Ringerike kommune

Budsjett for tilsyn og kontroll 2018

Status for den økonomiske situasjonen følges opp jevnlig
Hovedverneombudet er invitert til kontrollutvalget
Helsetilsynets rapport etter tilsyn med helse- og omsorgstjenester til mennesker med
utviklingshemming i Ringerike kommune
Revisors etterlevelse av hvitvaskingsregelverket
Orientering om viltnemndas arbeide

Oppfølging av tilsynsrapport om helse- og omsorgstjenester

Plan for revisjon mv. for Ringerike kommune

Henvendelse fra formannskapet om mva vurdering av Ringeriksbadet I KS

I tillegg har ordføreren og rådmannen vært invitert.

6. Kontrollufvalgets rapportering til kommunestyret

Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret gjennom denne årsrapporten. Gjennomførte
forvaltningsrevisjoner, selskapskontroller og undersøkelser vil bli rapportert særskilt til
kommunestyret.

Ringerike kommune
Kontrollutvalget, 19. januar 2018

Karsten Lien (sign)
leder

Lise Kihle Gravermoen(sign)
nestleder

Erna Skaugrud (sign)
medlem

Ulf Magnussen (sign)
medlem

Dag Haakon Henriksen (sip)
medlem

5



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/5755-3  Arkiv: M30  

 

Sak: 21/18 

 

Saksprotokoll - Godkjenning av Hovedplan avløp  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Kommunestyret vedtar Hovedplan avløp og vannmiljø 2017-2027. Planen følger saken 

som vedlegg.  

2. Strategier, tiltak og prioriteringer i Hovedplan avløp og vannmiljø 2017-2027 legges til 

grunn for rådmannens årlige forslag til handlings- og økonomiplan og budsjett. 

3. Planen rulleres årlig administrativt og økonomiske konsekvenser spilles inn i 

forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.  

 

 
 

Behandling i Formannskapet 20.02.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming: 

 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling som er i samsvar med Rådmannens forslag ble enstemmig 

vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/5755-2  Arkiv: M30  

 

Sak: 10/18 

 

Saksprotokoll - Godkjenning av Hovedplan avløp  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. Kommunestyret vedtar Hovedplan avløp og vannmiljø 2017-2027. Planen følger saken 

som vedlegg.  

2. Strategier, tiltak og prioriteringer i Hovedplan avløp og vannmiljø 2017-2027 legges til 

grunn for rådmannens årlige forslag til handlings- og økonomiplan og budsjett. 

3. Planen rulleres årlig administrativt og økonomiske konsekvenser spilles inn i 

forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.02.2018: 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

Formannskapet. 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/5755-1   Arkiv:   

 

Godkjenning av Hovedplan avløp  

 

Forslag til vedtak: 

 

 
1. Kommunestyret vedtar Hovedplan avløp og vannmiljø 2017-2027. Planen følger 

saken som vedlegg.  

2. Strategier, tiltak og prioriteringer i Hovedplan avløp og vannmiljø 2017-2027 legges 

til grunn for rådmannens årlige forslag til handlings- og økonomiplan og budsjett. 

3. Planen rulleres årlig administrativt og økonomiske konsekvenser spilles inn i 

forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.  

 

 

 

Sammendrag 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Hovedplan avløp er den overordnede planen for avløpsvirksomheten og arbeid knyttet til 

vannmiljø. Planen dekker områdene kommunale avløpssystemer, avløp fra spredt 

bebyggelse og forhold knyttet til vannmiljø. Planen fastsetter framtidige rammebetingelser 

for rådmannens arbeid innenfor området.  

 

Hovedplan avløp gir en kort beskrivelse av dagens situasjon. Planen angir hvordan 

kommunen som ansvarlig for avløpshåndteringen skal oppfylle konkrete krav gitt i lover 

og forskrifter, og den definerer operative mål. Til slutt ender den opp i en tiltaksplan med 

kostnadsramme og tidsplan for tiltakene. Tidsrommet planen skal gjelde for er 2017 – 

2027. Til slutt vises det hvilke konsekvenser investeringene vil utgjøre for gebyrnivået. 

 

Eksisterende Hovedplan avløp ble utarbeidet for perioden 2009-2019. Mange av de 

prioriterte oppgavene fra denne hovedplanen er gjennomført. I den nye planen er det 

beskrevet en rekke nye momenter som påvirker planleggingen i dag. Krav til vannkvalitet 



har økt ytterligere og det forventes klimaendringer som vil påvirke avløpssystemene. Det 

vil også bli økt press på eksisterende infrastruktur på grunn av forventet økt 

befolkningsvekst og fortetting, i tillegg har kunnskapen om forfall på avløpsnettet økt. 

Dette gjør at det er svært viktig å investere i ledningsnettet slik at det er i stand til å 

håndtere den kommende befolkningen.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Hovedplan for avløp og vannmiljø gir en kort status for avløpsvirksomheten og arbeid 

knyttet til vannmiljø. 

 

Ringerike kommune opprettholder rensekravene på de kommunale renseanleggene i stor 

grad. Samtidig gjøres det en viktig jobb med å rydde opp i private avløpsanlegg, enten 

ved at de får pålegg om utbedring av anlegget sitt, eller om mulig å koble seg til offentlige 

anlegg. En målsetning er at det ryddes opp i 150 anlegg i året, og det legger tiltakslisten i 

planen opp til.  

 

Kommunen har store utfordringer i forhold til driftsforstyrrelser på avløpsnettet og 

ledningsfornyelse. Vi har en langt høyere andel driftsforstyrrelser i form av kloakkstopper 

og kjelleroversvømmelser enn nabokommuner. Dette gir kommunen et dårlig rykte, 

samtidig som det koster mye. Videre har kommunen en langt lavere utskiftingstakt enn 

snittet i landet. Dette er svært uheldig, spesielt med tanke på at Ringerike kommune skal 

vokse betydelig de neste årene. Dermed er det svært viktig at ledningsnettet også 

oppgraderes slik at disse utfordringene kan unngås framover.  

 
Hovedutfordringene Ringerike komme står overfor er  

 Økte vannmengder i sentrum og manglende systemer til å håndtere det 

 Lav utskiftingstakt og oppgradering av avløpsledningsnettet 

o Høyere andel driftsforstyrrelser enn nabokommuner 

 Nye og strengere krav fra myndighetene 

 Forurensning pga økte vannmengder  

 Av de ca 4000 private avløpsanlegg renser mange (40-70 %) for dårlig 

 

Konsekvenser av hovedutfordringene våre er  

 Kjelleroversvømmelser 

o Kan koste mellom opptil 300 000 i året (2015) 

o Gir kommunen dårlig «image»  

 Nesten dobling av vannmengder inn på spesielt Monserud  

o Mer kostbar drift avløpsrenseanlegg pga (pga økt kjemikalieforbruk, 

strømforbruk, samt slitasje på pumper og utstyr). 

 Unødig drift av mange pumpestasjoner  

o koster store summer ekstra i året. 

 For dårlig avløpsnett  

o Kloakkstopp og forurensning  

 Mange for dårlige private avløpsanlegg 

o Forurensing 

 



Den foreslåtte tiltakslisten legger opp til å redusere risikoen for økte kostnader til dette. 

Det er fokusert på tiltak som  

 Nye overvannsledninger og sanering av felles avløp og overvannsledninger 

 Utskifting av eksisterende dårlige avløpsledninger 

 Oppgradering av pumpestasjoner og renseanlegg for å følge nye krav fra 

myndighetene 

 Nye påkoblinger til offentlig avløp i spredt avløp for å oppnå god vannkvalitet i 

kommunen 

 

Randsone-tiltakene innebærer tilknytning til offentlig avløp for bebyggelse som ligger i 

nærheten av eksisterende ledningsnett. Det er valgt ut områder hvor det er mer lønnsomt 

å knytte avløpet til offentlig fremfor bygging av private enkelthusanlegg, samtidig som 

vannkvalitet i nedbørfeltet, brukerinteresser og manglende mulighet for infiltrasjon av 

private anleggsevne er vektlagt. 

Tiltak knyttet til landbrukssektoren er ikke inkludert i denne hovedplanen. 

 

Økonomiske forhold 

Vann og avløpskapitlene i Ringerike kommune er selvkostområder som finansieres i sin 

helhet av gebyrer fra abonnentene. Alle kostnader til investering, drift og vedlikehold 

inngår i grunnlaget for selvkostberegningen.  

Tiltakene som er beskrevet er nødvendige for å ivareta miljøutfordringer og for å møte 

utfordringene som er beskrevet over og i planen. Det vil for de fleste tiltakene være mer 

kostbart for kommunen på sikt dersom tiltakene i lista ikke utføres.   

I tillegg har det kommet et betydelig strengere utslippskrav fra fylkesmannen som også 

innbefatter hele ledningsnettet inkludert pumpestasjoner. Dette kan føre til betydelige 

framtidige kostnader.  

Hovedplanens handlingsprogram skal rulleres årlig og er en del av budsjettet og 

økonomiplanen. De samlede investeringstiltak, i tillegg til drift og vedlikeholdsnivået, er 

grunnlaget for utviklingen av vann- og avløpsgebyrene fra år til år.  

 

I økonomiplan perioden fra 2017 til 2020 ligger det tiltak for totalt 112,3 mill.  

 

Den viktigste utfordringen knyttet til økonomi er at utbyggingen av Monserud gjør at 

gebyret øker betydelig fra 2019-2020. Samtidig er det svært viktig at ledningsnettet også 

rigges for den økte belastningen og forventede befolkningsveksten, slik at vi både unngår 

kjelleroversvømmelser, kloakkstopper, forurensing og ekstra utgifter til behandling av 

overvann på Monserud.  

 

Gebyrnivået: 

Konsekvensene for gebyrnivå er basert på planens omfang av investeringer og 

driftskostnader. Det er forutsatt en befolkningsvekst på 17.000 innbyggere i perioden 

2017 til 2036. Dette gir en gebyrøkning på maksimalt 39 % i 2020, hvor det igjen 

reduseres med mellom 5-10 % årlig pga befolkningsveksten. Se ellers tabell og forklaring 

i selve planen.  

Dersom det blir en større befolkningsvekst enn det er antatt i beregningen, vil dette gi 

store positive utslag for gebyrnivået. Det er forutsatt en beskjeden økning i beregningen 

fra selvkostprogrammet (totalt 17 000 på 20 år).  

 



Ringerike kommune sammenligner seg med 90 andre kommuner for VA tjenestene og 

ligger i dag i det lavere området på gebyret for vann (Blant de 10 beste), men litt høyere 

på avløpsgebyret. Avløpsgebyret vil imidlertid øke endel pga kapitalkostnadene og vil om 

noen år ligge litt over middels i forhold til de kommunene vi sammenligner oss med. 

 

Rådmannens vurdering 

Hovedplan for avløp og vannmiljø beskriver dagens tilstand på Ringerike kommunes 

vannforekomster og avløpshåndtering. De største utfordringene er knyttet til økte 

vannmengder pga flere tette flater og økt nedbørintensitet. Samtidig har avløpsnettet 

altfor lav utskiftingstakt sammenliknet med landet for øvrig. Mye spredt bebyggelse gir 

også en lav tilknytningsgrad til det offentlige avløpsnettet.  

 

Den foreslåtte tiltakslisten legger opp til å redusere risikoen for økte kostnader til dette. 

Samtidig er tiltakene nødvendige pga forurensningsfare. Dersom mange av tiltakene 

utsettes ytterligere i tid, vil de ovennevnte konsekvensene kunne øke i omfang og gi 

kommunen unødige og eskalerende utgifter, samt et dårligere rykte. Dette kan være 

uheldig med tanke på ønsket befolkningsvekst. Det er viktig at vår eksisterende 

infrastruktur er i god nok stand til å ta imot den forventede befolkningsveksten. 

 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.10.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Lene Grimsrud 
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Forord 
 

Hovedplan er i henhold til plan og bygningsloven kommunedelplan som skal rulleres hvert 
fjerde år, eller når det er nødvendig. Hovedplan fungerer/virker som et verktøy for å kunne ta 
bedre beslutninger, prioritere riktigere og gi et bedre grunnlag for budsjettplanlegging.  

Hovedplan for avløp og vannmiljø 2017-2027 er vedtatt som et styringsdokument av 
kommunestyret. Hovedplanen er utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Ringerike kommune. 
Arbeidsgruppen fra Ringerike kommune har bestått av Lene Grimsrud, Jostein Nybråten, Magne 
Lohre, Simona Brazauskaite, Ingrid Strømme, Roger A Lippert, Per Magne Foss, Elin Hviding 
Roalkvam og Arild Magnus Rønnestad. 

Det har vært avholdt jevnlige møter hvor arbeidet med hovedplanen har vært presentert og 
diskutert.  

Det rettes en stor takk til alle som har bidratt i arbeidet. 

 

 

Hovedplan godkjent av: 

 

 

Tore Isaksen     Gunn Edvardsen 

Rådmann       Kommunalsjef samfunn 
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Sammendrag 
Avløpssektoren står overfor en rekke større utfordringer i årene som kommer. 
Vedlikeholdsetterslepet er stort, og prognoser for økt befolkning, urbanisering og klimaendringer 
gir ytterligere utfordringer. Strengere regelverk stiller økte krav til vann og avløpstjenestenes 
kvalitet og sikkerhet.  

De største utfordringene omtales og viktigste mål er; 

 redusere fremmedvannmengdene  
 fornye ledningsnettet 
 redusere/begrense antall kjelleroversvømmelser 
 skape tilfredsstillende rammebetingelser og krav til utbyggere 
 Øke vannkvaliteten i vassdragene ved  

o Sanere private avløpsanlegg som forurenser (tilkobling til offentlig avløp eller 
nye anlegg) 

o Mer systematisk overvåking 
 

Kommunen har ansvar for kommunale avløpsledninger og sørger at avløpsvann renses i 
henhold til statlige krav og lokale mål. I Ringerike er det forventet en betydelig befolkningsvekst, 
derfor utvides det kommunale renseanlegget på Monserud.  Kommunen har 14 naturbaserte 
renseanlegg i området Åsa/Norderhov som skal nedlegges og overføringsledninger til Monserud 
skal bygges. Det skal gi positive effekter som en billigere og driftssikker avløpsløsning, og det vil 
bidra til bedre vannkvalitet i Steinsfjorden. 

Utfordringer som følge av klimaendring vil ha betydning for utvikling av kommunen. 
Fortetting øker virkningen av økt nedbør på avløpsanleggene og overvannsledninger som skaper 
skader på eiendom. Derfor må tiltak som fordrøyning, åpne løsninger, grønne tak eller separering 
av avløpssystem benyttes for å unngå negative samfunnsmessige og økonomiske effekter. 

Fosfor og nitrogen er en hovedkilde for vannforurensning i kommunen. Den største kilden for 
fosfor er avrenning fra jordbruksarealer. Fra spredt avløp kommer største utslippene av fosfor fra 
infiltrasjonsanlegg og slamavskiller. Selv om renseanleggene holder høy standard innen 
avløpsrensing, forurenses vannmiljø med overløp og lekkasjer fra avløpsledninger.  

I kommunen er det ca. 4000 private avløpsanlegg og det antas at 40-70 % av anleggene ikke 
renser godt nok, er gamle og har feil. En strategi for opprydding i spredt avløp ble vedtatt i 2011 
av kommunestyret. Mål er at alle på sikt skal ha en avløpssituasjon som er i tråd med gjeldende 
regler. Det er ønskelig å rydde opp i 150 anlegg årlig.  

Landbruk utgjør rundt 70 km2 dyrka mark i kommunen med korn som det dominerende 
vekstslaget. Avrenning fra jordbruket er betydelig. Tilførsel av fosfor og nitrogen til vassdrag 
kommer fra diffus arealavrenning og utette gjødsellagre. Arealavrenningen fra jordbruket er 
avhengig av jordart, gjødsling, klima, helningsgrad og jordas innhold av fosfor. Det er flere mulige 
tiltak for å redusere avrenningen fra landbruket, som mest effektivt er utsatt/redusert 
jordbearbeiding. 

Behov for tiltak og prioriterte tiltak i en økonomisk sammenheng for planperioden er blitt 
kartlagt og presentert videre i hovedplanen. 
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Definisjoner  
 
Arealplan – Fylkesplan, kommuneplan, reguleringsplan er eksempler på en arealplan 
 
Avløpsanlegg – Ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann, og som består av en eller flere av 
følgende hovedkomponenter: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning 
 
Avløpsnett – Transportsystem som samler opp og fører avløpsvann fra bolighus eller andre 
bygninger med innlagt vann 
 
Avløpsslam – Slam fra rensing av sanitært og kommunalt avløpsvann, unntatt rist- eller silgods 
 
Avløpsvann – Overvann (regnvann som ikke infiltrerer i grunnen, men renner av tette 
overflater) og spillvann (avløp/kloakk fra husholdninger, institusjoner, bedrifter osv.) 
 
Avrenningsfaktor – Forholdet mellom avrenning fra et område og nedbøren over samme 
område. Avrenningsfaktoren er blant annet avhengig av områdets gjennomstrømmelighet, 
beskaffenhet og fallforhold i terrenget 
 
Biologisk rensing – Organiske forurensninger brytes ned ved hjelp av vannets eller avløpets egne 
bakterier. Oksygen tilsettes for å gi bedre vekstvilkår 
 
Fordrøyning – Midlertidig lagring av overvann. Tilført vann holdes tilbake/mellomlagres i 
magasin e.l. ved stor avrenning, for å redusere avrenningstoppene til nedenforliggende ledning, 
vassdrag, område, for å jevne belastning på renseanlegg 
 
Forskrift – Vedtak med hjemmel i lov, og som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt 
antall eller en ubestemt krets av personer. Vedtak om forskrift kan ikke påklages 
 
Fremmedvann – Uønsket vann i spillvannsledninger, og delvis ønsket vann i avløp 
fellesledninger (drensvann og overvann) som videreføres til renseanlegg. Typer fremmedvann er 
drensvann, overvann og bekkevann, samt innlekking av grunnvann, drikkevann og sjøvann 
 
Gråvann – Den delen av det sanitære avløpsvannet som ikke består av klosettavløp 
 
Hovedplan – Kommunens politisk styrende dokument for å nå standarden kommunen selv 
setter og å oppfylle overordnede myndigheters krav 
 
Kjemisk rensing – Kjemisk felling går ut på at kloakkvannet tilsettes salter av aluminium, jern 
eller kalsium. Vannet utsettes for omrøring i flokkuleringsbassenger og sedimenteres i eget 
sedimenteringsbasseng 
 
Kommuneplan – Fastsetter retningslinjer for bruk av arealer og naturressurser i hele kommunen 
 
KOSTRA – Forkortelse for KOmmune-STat-RApportering. Et nasjonalt informasjonssystem som 
gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet 
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Lokal overvannsdisponering/håndtering (LOD/LOH) – Samlebetegnelse på tiltak som hindrer 
overvannet å renne raskt og direkte til avløps-/overvannsledninger eller vassdrag, og som 
ivaretar bedre vannkvalitet. Tiltakene baseres på infiltrasjon og fordrøyning av avrenning 
 
Mekanisk rensing – Rensing utføres i sedimenteringsbasseng hvor større partikler i 
kloakkvannet synker til bunns, skrapes og pumpes ut i form av slam med mekanisk utstyr 
 
Nedbørsfelt – Landareal med avrenning til ett bestemt utløpspunkt i elv, innsjø, fjord eller hav, 
jamfør vannforskriften § 3p) 
 
Offentlig avløpsnett - Avløpsnett som er allment tilgjengelig for tilknytning 
 
Overløp – Utslippsarrangement i fellesavløpssystem som trer i kraft når vannføringen blir for 
stor som følge av for mye overvannstilførsel. Urenset avløp strømmer da direkte ut i tilstøtende 
vannforekomster 
 
Overvannsanlegg – Åpne og/eller lukkede løsninger/systemer som fører overvann 
 
Overvannshåndtering – Tiltak for å forebygge skade og ulempe som følge av overvann. 
Innebærer tiltak for å utnytte overvann som en ressurs og forsinke, redusere og avlede 
overvannet på en trygg måte 
 
Overvannssystemer - Rør, fordrøyningsbassenger, regnbed, trygge flomveier, grønne tiltak med 
mer 
 
PE - personekvivalent. Avløpsanleggets størrelse i PE beregnes på grunnlag av største ukentlige 
mengde som går til renseanlegget eller utslippspunkt i løpet av året 
 
Primærrensing – Grovfiltrering; fosfor sand og andre partikler skilles ut ved bruk av 
fellingskjemikalier 
 
Resipient – Mottaker; felles betegnelse på bekk, elv, innsjø, hav, myr eller annen vannkilde 
 
ROS – Risiko- og sårbarhet 
 
Sanitært avløpsvann – Avløpsvann som i hovedsak stammer fra menneskers stoffskifte og fra 
husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller 
lignende 
 
Sekundærrensing – Fjerning av organisk materiale ved bruk av koagulerings prosesser 
 
Separatavløpssystem – Avløpssystem som har to separate ledninger for spillvann og overvann 
 
VA – Vann og avløp 
 
Vanndirektivet – EU-direktiv som legger rammene for forvaltningen av vann, og omfatter alt 
ferskvann (overflatevann og grunnvann) samt kystvannet. Det er forpliktende for Norge. 
 
 



 

 

7 Hovedplan Avløp og Vannmiljø 2017-2027 

November 2017 

 

Vannkvalitet – Etter vannforskriften skal vannets tilstand beskrives ved en inndeling av 
vannkvaliteten fra svært god, god, moderat, dårlig til svært dårlig etter økologiske og kjemiske 
parametere 
 
Vannregion – Norge er inndelt i 18 vannregioner. Vannregion er den øverste administrative 
enheten i vanndirektivet  
 
Vannområde – Avgrenset del av en vannregion som består av ett enkelt, deler av eller flere 
nedbørfelt med tilhørende grunnvann og eventuelt kystvann, jamfør vannforskriften § 3r 
 
 Vannforekomst – Avgrenset og betydelig mengde av overflatevann, for eksempel innsjø, elv, 
bekk, kanal, fjord osv. 
 
Vassdrag – Innsjø, vann, tjern, elv, elvearm, bekk eller kanal. Som vassdrag regnes alt 
stillestående eller rennende overflatevann med årssikker vannføring, med tilhørende bunn og 
bredder inntil høyeste vanlige flomvannstand 
 
 
  



 

 

8 Hovedplan Avløp og Vannmiljø 2017-2027 

November 2017 

 

1 Bakgrunn 

 

1.1 Befolkningsvekst og Ringeriksbane 

 

Ringerike kommune med drøye 29 000 innbyggerne er nest største kommune i Buskerud fylke. 
Kommunen har et areal på 1550 km2. 

Befolkningsveksten er et nasjonalt løft og regionen har som mål å vokse med 50 % innen 2040. 
Den betydelige befolkningsveksten forventes som følge av økt tilflytting når Ringeriksbanen og 
E16 firefelts vei bringer Ringerike nærmere Osloregionen. Ringeriksbanen er en del av satsingen 
på togtilbudet InterCity (figur 1) på Østlandet som ligger inne i Nasjonal transportplan.  

 

Figur 1. Prosjektoversikt Ringeriksbanen og E16 – fellesprosjektet (kilde: Jernbaneverket) 

 

Ringeriksbanen vil bli en ny jernbanelinje mellom Sandvika og Hønefoss. Det vil gi en reisetid 
mellom Hønefoss og Oslo S på rundt 27 minutter, vil forkorte Bergensbanen med 60 kilometer og 
reisetiden mellom Bergen og Oslo med en time. Denne robuste infrastrukturen med god standard 
vil styrke næringslivets konkurransekraft, vil forbedre bymiljø og vil bidra til regional utvikling.  

 

Ringerike har størst vekstpotensial på Østlandet, og mye av potensialet blir hentet ut når 
Ringeriksbanen er ferdig utbygget og godt utbygget kommunikasjon blir meget attraktiv for 
pendlere. Byggestart er planlagt i 2021 og Ringeriksbanen som skal stå ferdig i 2026.  

 

1.2 Klimaendringer og fare for vannmiljø 

 

Det blir mer og hyppigere nedbør i hele landet. Økning av ekstremnedbørshendelser vil særlig 
kunne ha betydning for infrastruktur og risiko og sikkerhet knyttet til skader forårsaket av flom og 
skred. Infrastrukturen i Norge er dimensjonert etter forrige/foregående nedbørsepisoder og 
ekstreme oversvømmelser. Samfunnets sårbarhet vil øke hvis disse utfordringene ikke tilpasses. 



 

 

9 Hovedplan Avløp og Vannmiljø 2017-2027 

November 2017 

 

Kommunene er tillagt en sentral rolle i klimatilpasningsarbeidet. Kommunen har ansvar for å sikre 
trygg utbygging av sine arealer, og videre overføres ansvaret til utbyggere. 

I avløpssektoren er kommunal planlegging en viktig rammebetingelse, og man må forholde 
seg til et vidt spekter av lover, regler og standarder. Lokal forvaltning må forholde seg til nasjonale 
og overnasjonale reguleringer. 

Ringerike er en kommune med sårbare resipienter, forurensningsbelastning og mer økende 
befolkningsvekst enn landsgjennomsnittet. Ledningsnettfornyelsen burde derfor vært betydelig 
bedre enn landsgjennomsnittet. Ledningsnettet som nå bygges/fornyes skal ha en forventet 
levealder på 100 år. Lav fornyelsestakt øker faren for alvorlige helse- og miljøskader/miljøfare. I 
tillegg krever Vannforskriften god økologisk og kjemisk status innen 2021. 

Fremmedvann er en annen fare for vannmiljøet. Fremmedvann drar med seg forurensninger 
ut gjennom renseanlegget via økt gjennomstrømming. Utette avløpsnett øker belastningen på 
renseanleggene betydelig under nedbørsituasjoner. Monserud renseanlegg, som er det største av 
renseanleggene i kommunen, har for mye fremmedvann inn. Fremmedvannsmengden utgjør 40-
50% av avløpsvannet inn til renseanlegget på årsbasis. Rensegraden på kommunens renseanlegg 
er gjennomgående høy og stabil, men så mye fremmedvann gir en mer kostbar drift i form av økte 
kjemikaliekostnader og økte pumpekostnader.   

 

  



 

 

10 Hovedplan Avløp og Vannmiljø 2017-2027 

November 2017 

 

1.3 Hensikten med hovedplan 

 

En miljøriktig avløpshåndtering er vesentlig for vår høye levestandard. Forventede 
klimaendringer og befolkningsvekst stiller nye krav til utforming av va-infrastruktur. 

Hensikten med Hovedplan vannmiljø og avløp er:  

 å gi samlet oversikt over eksisterende avløpsstatus og omhandle tilstanden av 
kommunens vannforekomster i Ringerike kommune 

 å identifisere utfordringer 

 å definere målsetting innenfor vannmiljø- og avløpssektoren 

 å kartlegge behov for tiltak og prioritere de kostnadseffektive tiltakene for 
planperioden  

 

1.4 Utfordringer 
 

Ringerike kommune har følgende hovedutfordringer: 

 Ekstremnedbørshendelser skaper oversvømmelser og vannskader 

 Overvann tilføres fellesledninger, slik at avløpsnettet overbelastes. Det fører til 
overløpsutslipp og forurensing 

 Fremmedvann trenger inn i avløpsnettet og overbelaster dette 

 Det behandles dobbelt så mye vann ved renseanlegg, som forbrukerne har levert. Det 
gir negativ kostnadseffekt 

 40-70% av private avløpsanlegg må skiftes ut/oppgraderes fordi de har feil, fungerer 
dårlig, er gamle og ikke renser godt nok. Dårlig renseeffekt forårsaker forurensing av 
vannforekomster 

 Gammelt ledningsnett, noe er eldre enn 1950, ca. 12 km.  

 Fortetting av byen kan resultere i kapasitetsproblemer, noe som vil kreve utskifting. 

 Ledningsanlegg fra 1960-80 er stedvis i så dårlig kvalitet at rehabilitering er nødvendig. 

 

1.5 Mål og strategier 

 
Som definert i Vannforskriften er målet at alle vannforekomster skal ha god eller svært god, 

kjemisk og økologisk tilstand innen 2021. De nasjonale miljømålene i vannmiljøsammenheng er 
rettet mot utslipp av fosfor, nitrogen, organisk stoff og miljøgifter. 
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For avløpstjenesten er hovedmålet effektiv håndtering av avløps- og overvann som ikke 
skaper helse- og miljøproblemer, skader eiendom eller medfører ulemper for innbyggerne. 

 
 

 
I planperioden bør fokus være å: 
 

 fornye ledningsnettet  
 redusere/begrense antall kjelleroversvømmelser 
 redusere fremmedvannmengdene  
 skape tilfredsstillende og tydelige rammebetingelser for kommunenes håndtering av 

overvann i byer og tettsteder/planlegging, etablering, drift og vedlikehold av 
overvannstiltak 

 Lokal overvannshåndtering skal være hovedprinsipp i kommunens egne prosjekter, 
samt i alle uttalelser til reguleringsplaner og byggesaker. 
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1.6 Regelverket 

 

En rekke lover, forskrifter, retningslinjer og veiledninger regulerer kommunens levering av 

avløpstjenester. De viktigste statlige rammebetingelsene er:  

 Plan- og bygningsloven 
 Forurensningsloven (Lov om vern mot forurensninger og avfall) 
 Vannressursloven (Lov om vassdrag og grunnvann) 
 Lov om kommunale vann- og avløpsanlegg 
 Forurensningsforskriften (Forskrift om begrensning av forurensning) 
 Internkontrollforskriften (Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 

virksomheter) 
 Vannforskriften (Forskrift om rammer for vannforvaltningen) 
 Forskrift for vann- og avløpsavgifter 
 Vanndirektivet (Direktiv 2000/60/EC, Rammedirektivet for vann) 
 Avløpsdirektivet (Rådsdirektiv 91/271/EF om rensing av avløpsvann fra byområder 

 
 

 
 

 Kommunal VA-norm  
 Kommunalt gebyrregulativ  
 Økonomiplan og årsbudsjetter  
 Hovedplan for vann og avløp  
 Sanitærreglement - Standard abonnementsvilkår for vann og avløp (administrative og 

tekniske bestemmelser) 
 Forskrift om slamtømming, Ringerike (Forskrift om tømming av slamavskillere og 

tette tanker, Ringerike kommune, Buskerud) 
 Forskrift om utslipp av avløpsvann, Ringerike (Forskrift om utslipp av avløpsvann fra 

mindre avløpsanlegg, Ringerike kommune, Buskerud) 
 Forskrift om gebyrer for avløpsvann, Ringerike (Forskrift om gebyrer for 

saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann og forurenset grunn, Ringerike 
kommune, Buskerud) 

 Overvannsveileder  
 Byggteknisk forskrift (TEK 10) 

 
  

Byggteknisk forskrift 

TEK 10
§ 15-10. Avløpsanlegg med 

ledningsnett

Avløpsanlegg skal prosjekteres og 
utføres slik at avløpsvann bortledes i 

takt med tilført vannmengde, og slik at 
god hygiene og helse ivaretas. 

Bortledning av overvann og drensvann 
skal skje slik at det ikke oppstår 

oversvømmelse eller andre ulemper 
ved dimensjonerende regnintensitet. 

Vannressursloven

§ 7 Vannets løp i vassdrag og 
infiltrasjon i grunnen

Ingen må hindre vannets løp i vassdrag 
uten hjemmel i denne lov

Vassdragsloven
Vassdragsloven av 1940 i § 10 en 

bestemmelse om tiltak i vassdrag ”som 
ikke

hadde stadig tilløp”:

Eieren av nedenfor liggende eiendom 
må finne seg i vatnets naturlige avløp 

over hans grunn

Forurensingsloven
Formål er å verne det ytre miljø mot 

forurensning og å redusere 
eksisterende forurensning

Loven skal sikre en forsvarlig 
miljøkvalitet, slik at forurensninger og 
avfall ikke fører til helseskade, går ut 
over trivselen eller skader naturens 
evne til produksjon og selvfornyelse
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2 Avløp 
 

Ringerike kommune sørger for at alle som er tilknyttet kommunale avløpsledninger, får ledet 
bort sitt avløpsvann til renseanlegg, og renset dette i henhold til statlige krav og lokale mål. 
Kommunen har ansvar for å etablere, drifte og vedlikeholde offentlige avløpsanlegg (avløpsnett, 
avløpsanlegg og utslippsanordning). Kommunen rapporterer utslippsdata til Fylkesmannen via 
KOSTRA (Statistisk Sentralbyrås internettbaserte system). Utslippsdataene viser hvorvidt 
avløpsrenseanlegget overholder rensekravene. 

De kommunale avløpsanleggene består av ca. 159 km avløpsledninger, 71 km 
overvannsledninger, 57 km fellesledninger, 35 pumpestasjoner og 7 avløpsrenseanlegg (tabell 1). 
Samlet er kommunens avløpsnett ca. 288 km og 23980 personer (10426 husstander) er tilknyttet 
kommunalt avløp.  

 

Tabell 1. Oversikt over renseanlegg i Ringerike kommune (data fra 2015) 

Type 

renseanlegg 
Renseprosess Kapasitet 

PE 
Tilknyttet 

PE 
Behandlet 

vannmengde 
Slam m3 til Monserud 

Monserud Mekanisk/kjemisk 
Sekundærfellingsanlegg 

24000 22000 2,651  
mill m3/år 

22792  
fra Gran, Lunner, Jevnaker 

og Hole kommuner 
Sokna Mekanisk / Kjemisk. 

Primærfellingsanlegg 
1500 704  948 

Nakkerud Mekanisk / Kjemisk 
Primærfellingsanlegg 

600 331  
 

 480 

Tyristrand Mekanisk / Kjemisk 
Primærfellingsanlegg 

2000 1030  1288 

Hallingby Mekanisk / Kjemisk 
Primærfellingsanlegg 

800 637  722 

Ringmoen biologisk-kjemisk 150    

Nes i Ådal 

 

Mekanisk/kjemisk  150   

 

 

2.1 Utvidelse av Monserud renseanlegg 

 

Ringerike kommune står ovenfor en spennende utvikling med næringsetablering, vekst, 
modernisering og utbygging. Regionen og kommunen vil møte økt oppmerksomhet og interesse 
for tilflytting og dermed økt belastning ved Monserud renseanlegg med utbygging av ny E16 og 
Ringeriksbanen. Kommunen må rigge for denne veksten derfor utvides det kommunale 
renseanlegget på Monserud. 

Et nytt renseanlegg bygges på nordsiden av det eksisterende renseanlegget. Det skal 
installeres et biologisk rensetrinn for å fjerne fosfor og foravvannere for å behandle slam. Dagens 
tilførsel til Monserud renseanlegg er på 21 000 PE (personekvivalenter/personer) mens anleggets 
kapasitet beregnet til 23 600 PE. Anlegget regnes med å stå ferdig i løpet av 2018 med kapasitet 
på 36 000 PE. 
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2.2 KUR anleggene 

 

Ringerike kommune har 14 KUR-anlegg (Kloakk Uten Rør) i Steinsfjordens nedbørsfelt. 
Steinsfjorden inngår i Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem (ramsarområde) og er kjent for sitt 
økosystem som er svært sårbart. Økologisk vannkvalitet er klassifisert til å være «moderat», 
hovedsakelig på grunn av oppblomstring av giftproduserende blågrønnalger. KUR-anleggene 
oppfyller ikke kravene til restutslippet satt i forurensningslovgivningen. Alle anleggene viser 
avtakende renseeffekt for fosfor. 

Handlingsplan for Aksjon Steinsfjorden ble vedtatt av Ringerike og Hole kommune for å bedre 
vannkvaliteten i Steinsfjorden. Byggingen av de naturbaserte renseanleggene var en del av 
handlingsplanen. Forutsetningen for lønnsomhetsberegningene var at KUR-anleggene skulle 
vare/tjene/fungere i 15 år. Men etter 10 års drift trenger de allerede vedlikehold. I stedet for å 
velge dyrt vedlikehold av anleggene, er det beregnet at det er mer lønnsomt å bygge 
overføringsledninger til Monserud og Hole renseanlegg.  

Tilknytning av KUR-anleggene bygges ut etappevis. 11 KUR-anlegg legges ned og saneres. Det 
blir lagt kommunale avløpsledninger frem til KUR-anleggene og i tillegg vil det bli lagt med 
kommunale vannledninger. 3 KUR-anlegg bygges om til minirenseanlegg fordi at det ikke er 
økonomisk lønnsomt å tilknytte kommunalt avløpsnett. Det bygges 7000 m med nytt VA-anlegg 
på land, 6200 m med nytt VA-anlegg i Steinsfjorden og 5 nye pumpestasjoner for spillvann. 
Kostnad for utbygging er på 67 mill inkl. mva. Store investeringer som dette kan ha konsekvenser 
for gebyrnivået. 

Det skal gi store positive effekter som en billigere og mer driftssikker avløpsløsning, og det vil 
bidra til en ytterligere bedring av vannkvaliteten i fjorden. Altså mange husstander og 
fritidsboliger med private avløpsløsninger kan knyttes til dette overføringsnettet. 

 

Delmål: 

 Ledningsfornyelsen av separatsystemet skal økes for å bedre vannkvaliteten i 
vassdrag.  

 Fornyelsesprosenten skal i gjennomsnitt være minst 1,7 % fra 2018. 
 Reduksjon i kjelleroversvømmelser pga kloakkstopp. 
 Reduksjon i sammenbrudd av hovedledninger. 

 

Tiltak: 

 Rehabilitering/utskifting av gamle og dårlige avløpsledninger. 
 Separering av felles ledninger. 
 Frakoble taknedløp og fjerne feilkoblinger. 
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3 Overvannshåndtering 
 

Ringerike kommune har stor fokus på overvannsproblematikk. Kraftig og ukontrollert 
avrenningen skader bygninger, infrastruktur, helse og miljø. Store nedbørsmengder fyller 
avløpsnettet og det fører til tilbakeslag og oversvømmelse i kjellere. 

Dagens byutvikling er styrt mot fortetting og sentrumsutvikling. Det forventes 
befolkningsøkning i Hønefoss. Utbygging vil medføre at området som i dag har en naturlig 
infiltrasjon vil få tette flater. Dette gir en raskere avrenning og større konsentrasjon av mengder. 
Det er viktig å planlegge å håndtere overvann tidlig i planprosessen, slik at innbyggere og 
næringsliv beskyttes mot skader.  

I 2017 deltok Ringerike kommune på Innovasjonsløft Ringeriksregionen. Det resulterte i at 
kommunen skal lage en helhetlig plan for overvannshåndtering i Hønefoss sentrum. I denne 
forbindelse inviterte kommunen NMBU til å samarbeide for å få til gode tekniske og funksjonelle 
løsninger. Samarbeidet starter i våren 2018. 
 
Kommunen har utarbeidet retningslinjer for overvannshåndtering. Retningslinjene inneholder 
funksjonskrav til overvannshåndteringen ved å definere hvilke fysiske resultater eller teknisk 
standard som skal oppnås. 
 

 
Viktige prinsipper er at overvannet skal håndteres innenfor det området det produseres. 
 
Treleddsstrategi (infiltrere – fordrøye – avlede) benyttes for overvann og grønnstruktur i 
arealplanlegging. 
 

o Bortleding skal være sikret i samsvar med forurensningsloven. 
o Bortledning av overvann og drensvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse 

eller andre ulemper ved dimensjonerende regnintensitet. 
 
 

 

Delmål: 

 
 Viktige prinsipper er tretrinnsstrategien. 
 Lokal overvannshåndtering skal være hovedprinsipp i alle uttalelser til 

reguleringsplaner og byggesaker, samt i egne prosjekter. 
 Overvann skal ikke forårsake skade på bygninger, eiendom eller infrastruktur. 
 Kommunen skal ta høyde for klimaendringer i sine dimensjoneringsretningslinjer og 

valg av løsninger. 
 Planleggingen skal ta hensyn til overordnet grønnstruktur og forsvarlig 

overvannshåndtering. 
 Overvannsutslipp i hvert regnvannsoverløp skal minimeres.  
 Det skal stilles krav til utforming av blå-grønnstruktur slik at strukturen ikke hindrer 

infiltrasjon og fordrøyning. 
 Alle overvannshåndteringer i nye utbyggingsområder og rehabilitering skal bruke 

bærekraftige prinsipper. 
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Tiltak: 

 Innføre en klimafaktor på 1,5 for hele byen ved dimensjonering av ledninger. 

 Bygninger og anlegg skal utformes slik at naturlige flomveier bevares og risikoen for 

overvannsflom reduseres. 

Overvannstiltak skal planlegges som bruks- og opplevelseselementer i utearealer. 

Blå-grønnstruktur, som naturlige vannforekomster, kunstige vannspeil, vegetasjon og 

parkanlegg, skal være opparbeidet før brukstillatelse gis. 

 Det bør stilles krav til avrenningshastighet (l/s), avrenningsfaktor eller 

fordrøyningskapasitet (m3) for områder. 

 Det skal stilles krav om at grunnforhold med naturlig infiltrasjon opprettholdes. 

 Det bør stilles krav til utbygger om maksimal påslippsmengde til ledningsnett/resipient. 

Dette vil være områdeavhengig og må vurderes i hvert enkelt tilfelle.  

 Åpne strekninger for elver, bekker, vann og dammer skal opprettholdes. 

 

  

4 Vannmiljø 
 

Norge er delt inn i 11 vannregioner. Mesteparten av Ringerikes areal ligger innenfor 
Vannregion Vest-Viken, hvor det er Fylkeskommunen i Buskerud som er vannregionmyndighet.  
Vannregionene deler opp vassdragene i vannområder og vannområdene er ansvarlige for 
klassifisering av økologisk tilstand og oppdaterte oversikter over påvirkningssituasjonen i de ulike 
vannforekomstene. De følgende vannområdene er ansvarlig for viktige vannforekomster i 
Ringerike kommune: VO Valdres, VO Tyrifjorden og VO Indre Oslofjord Vest (i tillegg er VO 
Bekkelagsbassenget og VO Randsfjorden ansvarlige for enkelte mindre arealer). kommunes 
vassdrag inndelt i 8 delområder (figur 2) Sperillen, Sogna, Ådalselva, Randselva, Storelva, 
Tyrifjorden (Nakkerud/Tyristrand/Ask), Steinsfjorden og Nordmarka. 
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Figur 2. Vassdragsområder og tilhørende vannområdene i Ringerike kommune (kilde: Forurensningsregnskap 2015) 

Tilførsler av plantenæringssalter som fosfor og nitrogen har vært en hovedkilde for 
vannforurensning, knyttet til gjengroing, oksygensvinn og økt forekomst av uønskede 
blågrønnalger. Derfor er det viktig å få kontroll over slike tilførsler. 

 

4.1 Utslipp fra landbruk/jordbruk 

 

Avrenning fra jordbruksarealer ble identifisert som den største kilden for fosfor (figur 3), mens 
naturlige tilførsler ble angitt som største kilde til nitrogen i Ringerike kommune. Avrenning fra 
jordbruk er betydelig, og fosforverdiene i jorda er trolig fortsatt høyere enn nødvendig. Det diffuse 
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stofftapet fra jordbruksarealer er avhengig av jordart, gjødsling, klima, helningsgrad og jordas 
innhold av fosfor osv. Særlig Sogna tilføres mye næringssalter fra jordbruk. 

 
Figur 3. Bidrag av fosfor fra ulike kilder til vassdragene i Ringerike kommune (kilde: Forurensningsregnskap 2015) 

4.2 Utslipp fra spredt avløp/spredt bebyggelse 

 
De største utslippene av fosfor kommer fra infiltrasjonsanlegg og slamavskiller (figur 4) med 

henholdsvis 60 og 30 %. 
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Figur 4. Fordelingen av fosforutslipp fra ulike typer spredt avløp i Ringerike kommune (kilde: 
Forurensningsregnskap 2015) 

 

4.3 Utslipp fra kommunal avløp 

 

Tilførsler fra kommunaltekniske anlegg skyldes særlig spillvann assosiert med overløp og 
lekkasjer, mens renseanleggene selv i hovedsak holder høy standard. Rensegraden er 99 % på 
Monserud renseanlegg. Ringerike kommune er delt inn i syv rensedistrikter med tilhørende 
renseanlegg (tabell 2). 

Tabell 2. Rensedistriktene i Ringerike kommune 

Rensedistrikt  Utslippssted  

Monserud Storelva 

Tyristrand Tyrifjorden 

Nakkerud Tyrifjorden 

Hallingby Ådalselva 

Sokna Sogna 

Nes i Ådal Grunnvann 

Ringmoen Grunnvann* 

*Anlegget har nødoverløp til Ådalselva 

 

Det er tre hovedkilder til forurensning knyttet til det kommunale avløpsnett: 

 Utslipp fra de kommunale renseanleggene 
 Utslipp på grunn av feilkoblinger, lekkasjer på avløpsnettet og overløp på lokale 

pumpestasjoner på ledningsnettet 
 Avrenning av overvann fra tette flater (byområder) via det separate overvannsnettet. 

 

4.4 Miljøtilstanden i Ringerike kommune 

 

Det er fem tilstandsklasser for miljøtilstanden: Svært god ("Naturtilstand"), God, Moderat, 
Dårlig og Svært dårlig (figur 5). Vanndirektivet aksepterer de to økologiske tilstandsklassene 
"Svært god" og "God", men vannforekomster som har dårligere tilstand enn dette krever tiltak for 
å forbedre tilstanden. 43% av vannforekomstene i Ringerike oppfyller miljømålet i dag. For de 
resterende om lag 57% må tiltak vurderes for å nå miljømålene innen 2021. 
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Figur 5. Lokal tilstand, beregnet som tilførsler av fosfor (venstre) og nitrogen (høyre) i hvert enkelt felt (kilde: 
Forurensningsregnskap 2015) 

 

 
Mangelfullt datagrunnlag er imidlertid et tilbakevendende problem i vurderingen av 

vannkjemisk tilstand. Kommunen burde mer systematisk overvåke relevante parametre i 
Steinsfjorden, Ådalselva, Storelva og Sogna, i tråd med Vannforskriftens retningslinjer. 

Delmål: 

 
 Vannkvaliteten i hovedvannmassene for alle vannforekomstene skal være egnet til 

bading/rekreasjon og til fritidsfiske (tilsvarende klasse 2 ”egnet” i SFTs 
klassifiseringssystem for egnethet).  

 Vannkvaliteten i hovedvannmassene i Tyrifjorden, Sperillen og Begna til Hofsfoss skal 
være godt egnet til bading og til fritidsfiske (tilsvarende klasse 1 ”godt egnet”), og egnet i 
råvann til drikkevannsforsyning, slik det defineres i SFTs vannkvalitetskriterier.  

 Vannkvaliteten i lokale resipienter skal opprettholdes på dagens nivå, der tilstand i 
forhold til egnethet er tilfredsstillende til rekreasjonsmessige og evt. spesielle og aktuelle 
brukerbehov.  

 Redusere innholdet av tarmbakterier i kommunens vassdrag.  

 Stabilisere de lave utslippene av næringsstoffer, og sikre at disse holder seg på dagens 
nivå.  

 Økologisk tilstand i vassdragene skal forbedres 



 

 

21 Hovedplan Avløp og Vannmiljø 2017-2027 

November 2017 

 

 Tiltak: 

 redusert utslipp av fosfor og nitrogen fra landbruk 
 mer systematisk overvåking av relevante parametere i vassdragene Steinsfjorden, 

Ådalselva, Storelva og Sogna 
 

5 Spredt avløp 
 

I Ringerike kommune er det ca 4000 private avløpsanlegg i drift. Disse befinner seg 
hovedsakelig i områder med spredt bebyggelse. Basert på erfaringer så langt i tilsynsarbeidet og 
erfaring fra andre kommuner, antas det at 40-70 % av anleggene ikke renser godt nok og er modne 
for utskifting.   

Den vanligste typen renseanlegg er slamavskiller eller infiltrasjonsanlegg (slamavskiller og 
spredegrøfter). Mange av disse slamavskillerne er gamle og har feil (for eksempel lekkasjer, 
mangler dykkere, høy vannstand), og en stor andel av grøftene antas å ha redusert renseevne 
fordi de er mettet med fosfor.  

 

5.1 Estimerte utslipp fra spredt avløp 

 

De estimerte utslippene av fosfor (tot-P), organisk materiale (BOF5) og nitrogen (tot-N) fra 
spredt avløp i de ulike delnedbørsfeltene er vist i tabell 3.  
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Tabell 3. Estimerte utslipp av tot-P, BOF5 og tot-N fra spredt avløp i de ulike delnedbørsfeltene etter hva slags anleggstype som 

er antatt i bruk. Estimatene er basert på Norsk Vann sine estimater for rensegrad1 og oversikt fra KOSTRA med fordelingen 
mellom ulike anleggstyper. 

  

                                                             

1 Vogelsang m.fl. 2013: Etablering av gode VA-løsninger i spredt bebyggelse. Norsk vann-rapport 199-2013  
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Tabellen viser at de samlede utslippene av fosfor er på ca. 1 tonn/år, hvor drøyt 40 % stammer 
fra infiltrasjonsanlegg og ca. 40 % stammer fra slamavskillere. Selv om slamavskilleranleggene ikke 
mottar mer enn ca. 8 % av PE-belastningen i den spredte bebyggelsen, står de altså for en 
vesentlig del av utslippene. Dette er også en anleggstype som ikke er akseptert i henhold til 
kommunens strategi for opprydding. I tillegg vil infiltrasjonsanlegg som er gamle, ikke er riktig 
bygd eller har skader, medføre høyere utslippstall enn det som er vist i tabellen. 

 

5.2 Tiltak avløp i spredt bebyggelse 

 

Kommunestyret vedtok i 2011 en strategi for opprydding i spredt avløp. Strategien har som 
mål om at alle på sikt skal ha en avløpssituasjon som er i tråd med gjeldende regler. Det må tas 
stilling til om en opprydding skal skje i privat regi eller om avløpet skal knyttes til kommunalt avløp.  
Det er vesentlig at en slik oppgradering først skjer i områder hvor det negative 
forurensningsbidraget er størst til de ulike resipientene.  

I strategien er det gjort en prioritering mellom de 7 sonene (nedbørsfeltene) i kommunen og 
satt målår for når oppryddingen skal være ferdig.  

Strategien for opprydding i spredt avløp har følgende prioritering for opprydding i sonene: 

1. Steinsfjorden (2014) 
2. Sogna (2018) 
3. Tyrifjorden (2020) 
4. Randselva-Storelva (2026) 
5. Begna (2029) 
6. Lysakervassdraget (2030) 
7. Sandviksvassdraget (2031) 

 
Det tas utgangspunkt i at det skal ryddes opp i 150 anlegg årlig.  

Tilsynsarbeidet startet for fullt i 2013 og det er gitt pålegg om oppgradering av avløpsanlegg i 
etterkant av dette. Anleggseiere får normalt 1,5-2 år (to hele vår/sommersesonger) på å bygge 
nytt anlegg. Alle som fikk pålegg i første tilsynsrunde i 2013 har nå bygd nye anlegg. Tilsynene som 
har blitt utført til nå, har stor sett vært i sone 2 (Sognas nedbørsfelt). I 2013 ble det vedtatt å føre 
avløpet fra KUR-anleggene til Monserud renseanlegg. Bakgrunnen for dette var manglende 
rensning av fosfor. Det vil bli lagt sjøledninger i Steinsfjorden, og samtidig nye vannledninger. 
Saneringen av KUR-anleggene vil trolig bli ferdigstilt i løpet av vinteren 2018/19 I tillegg til de som 
har vært koblet på KUR, vil det nå være mulighet for å koble på avløpet fra andre nærliggende 
boliger og fritidsboliger i Åsa.   

Fra og med 2016 gjør Ringerike Septikservice tilsyn for kommunen i forbindelse med 
rutinetømminger av slamavskillere og tette tanker. Dette gjør at kommunen har mulighet til å føre 
et mer risikobasert tilsyn, det vil si gi pålegg til de anleggene med lavest rensegrad i første omgang, 
i tillegg til å følge den områdevise prioriteringen av nedbørsfeltene. For å finansiere den nye 
tilsynsordningen, tas det fra og med 2016 årlig tilsynsgebyr. Gebyret betales av alle som eier 
private avløpsanlegg for mindre enn 50 PE (ett gebyr per anlegg). 
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5.3 Kostnader ved opprydding i spredt bebyggelse 

 

Opprydding av avløpsanlegg i spredt bebyggelse krever store investeringskostnader. Som over 
kan man anta en stor andel av anleggene må skiftes ut. I regnestykket under er det forutsatt at 
60 % av anleggene må skiftes ut og at et helt nytt anlegg har en gjennomsnittskostnad på kr 160 
000,-. 

Stipulerte investeringskostnader per avløpsanlegg: kr 160 000,- 

Tot. anleggskostnader: kr 160 000,- * (4000*0,6) = kr 384 000 000,- 

Generelt kan vi si at infiltrasjonsanlegg har relativ høy investeringskostnad, men lave 
driftskostnader, mens minirenseanlegg og kildeseparerende løsninger (gråvannrenseanlegg og 
tett tank) vil ha lavere anleggskostnader men høyere kostnader forbundet med drift og 
vedlikehold.  Dersom det bygges fellesanlegg, vil kostnadene knyttet til investering og drift bli 
lavere.  

 

Delmål: 

 Alle skal på sikt skal ha en avløpssituasjon som er i tråd med gjeldende regler. 

 Private avløpsanlegg skal oppfylle dagens krav og ha gyldig utslippstillatelse 

 

Tiltak: 

 Det skal ryddes opp i ca. 150 anlegg årlig.  
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6 Landbruk 
 

Landbruk utgjør en stor andel av Ringerikes arealer. Det er rundt 70 km2 dyrka mark i Ringerike 
kommune. Korn er det dominerende vekstslaget med et areal på 51 104 dekar, det vil si 73 % av 
det totale landbruksarealet. Det resterende jordbruksarealet fordeler seg på eng, beite og annet.  

I Forurensningsregnskapet til Ringerike kommune (NIVA, 2015), er det stadfestet at avrenning 
fra jordbruket er betydelig. NIVA har beregnet at landbruket stod for 42 % og 31 % av henholdsvis 
totalav fosfor- og nitrogen tilførsel til kommunens vassdrag i 2013.  

Landbruket har en stor utfordring med å redusere tilførslene av næringsstoffer, partikler og 
plantevernmidler til vassdragene for å tilfredsstille lokale, regionale og nasjonale målkrav til 
vannkvalitet. 

 

6.1 Kilder til avrenning 

 

Avrenning av fosfor og nitrogen til vassdrag kommer fra to ulike kilder. Det meste av 
næringsstofftransporten stammer fra diffus arealavrenning, mens en liten del stammer fra utette 
gjødsellagre.  

Arealavrenningen fra jordbruket er avhengig av en rekke faktorer/prosesser, blant annet 
jordart, gjødsling, klima, helningsgrad og jordas innhold av fosfor. NIVA har i 
Forurensningsregnskapet benyttet en modell kalt Teotil-modellen for å beregne avrenningen. 
Utgangspunktet for modellen er målte stofftap i JOVA-programmet (Program for jord- og 
vannovervåking i landbruket).  

Tabell 4 og 5 gir en samlet fremstilling over avrenningen i Ringerike kommune. Total avrenning 
av fosfor for 2014 er beregnet til ca. 4,7 tonn, mens for nitrogen-avrenningen utgjorde dette ca. 
176 tonn. Dette er en økning i fosfor-avrenning på 14,6 % sammenliknet med år 2007. Årsaken til 
økningen i fosforavrenningen er en økning i arealer som pløyes på høsten. Arealer med 
redusert/utsatt jordbearbeiding på våren består av 12 523 daa per 31.7.14. Dette tilsvarer 25 % 
av kornarealet. Nitrogen-avrenningen, derimot, har blitt noe redusert i samme periode. 

  
Tabell 4. Oversikt over avrenningen av fosfor fra jordbruket til ulike deler av Ringerike kommune i 2014 

 
OMRÅDE 

Øvre 
Begna 

 
Sogna 

Ådals-
elva 

Rands-
elva 

Stor-
elva 

Steins-
fjorden 

Tyri-
fjorden 

 
Sum 

Arealavrenning jordbruk kg P/år 410 1432 671 675 393 380 654 4615 

Lekkasjer gjødsellager kg P/år 0,4 5 0,3 2 0,3 0 1 9 

Sum P jordbruket tonn P/år 0,4 1,4 0,7 0,7 0,4 0,4 0,7 4,7 

 
Tabell 5. Oversikt over avrenningen av nitrogen fra jordbruket til ulike deler av Ringerike kommune i 2014 

OMRÅDE Øvre 
Begna 

Sogna Ådals-
elva 

Rands-
elva 

Stor-
elva 

Steins-
fjorden 

Tyri-
fjorden 

Sum 

Arealavrenning jordbruk, kg N/år 14 946 55 904 25 680 26 719 14 796 14 205 23 575 175 825 

Lekkasjer gjødsellager N kg p/år 14 152 7 42 7 0 41 262 
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Sum P jordbruket tonn P/år 15 56 26 27 15 14 24 176 

 

6.2 Tiltak 

 

En rekke ulike tiltak vil være aktuelle for å oppnå ønsket reduksjon i avrenning fra arealer med 
korndyrking. I de aller fleste tilfeller vil det være nødvendig med en kombinasjon av flere tiltak for 
å oppnå tilstrekkelig reduksjon.  

Utsatt/redusert jordbearbeiding er trolig det mest effektive tiltaket. Tabell 6 og 7 viser 
beregnet effekt av å la alt vårkornet overvintre i stubb. Dette vil gi en fosforreduksjon innen hele 
kommunen på 14 % og en nitrogenreduksjon på 1 %.  

 
Tabell 6. Effekter på P-tilførselen av å vårpløye vårkornarealene som høstpløyes 

Alt vårkorn til stubb Øvre Begna Sogna Ådalselva Randselva Storelva  Steinsfjorden  Tyrifjorden Sum 

(daa) 3894 10578 4233 5095 3597 3851 3462 34710 

(kg) 63 206 91 107 56 52 91 666 

(%) 15 14 14 16 14 14 14 14 

 

 
Tabell 7. Effekter på N-tilførselen av å vårpløye vårkornarealene som høstpløyes 

Alt vårkorn til stubb Øvre Begna Sogna Ådalselva Randselva Storelva  Steinsfjorden  Tyrifjorden Sum 

(daa) 3894 10578 4233 5095 3597 3851 3462 34710 

(kg) 158 514 229 268 140 130 227 1666 
(%) 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

NIVA foreslår flere andre mulige tiltak for å redusere avrenningen fra landbruket. Ett av dem 
er å legge om alt høstkorn til vårkorn med vårpløying. Når en dyrker høstkorn bearbeider en 
tradisjonelt jorda mer enn ved å høstpløye vårkorn, slik at jorda er svært finsmuldret i overflata. 
Dette kan føre til at jorda i enda større grad er utsatt for erosjon enn ved høstpløyde areal, spesielt 
hvis høstkortnet ikke har fått etablert seg tilstrekkelig før vinteren.  

Andre tiltak som anbefales av NIVA er bedre gjødselsplanlegging, anlegging av grasdekte 
vannveier i forsenkninger på jordet. Buffersoner langs vann og vassdrag og anlegning av flere 
fangdammer bør også vurderes, samt kontroll og utbedring av grøftesystemer. Endret 
jordarbeiding som bidrar til redusert fosforavrenning, har som oftest negative økonomiske 
konsekvenser for bonden. For å få til miljøtiltak i landbruket, viser erfaring at det må brukes 
virkemidler med mest mulig positive effekter. Økonomiske virkemidler slik som 
produksjonstilskudd rettet inn mot de som for eksempel har gjødselsplan med jordprøver, 
tilstrekkelig vegetasjonssone mot vassdrag og plantevernjournal etter plantevernforskriften har 
vist seg å være effektivt. Tilskuddsordningen RMP (Regionalt miljøprogram) har ordninger for å 
begrense avrenning til vassdrag og kyst, utslipp til luft og redusert bruk av kjemiske 
plantevernmidler. Blant annet gis det tilskudd til endret jordarbeiding (vårpløying), fangvekster, 
vegetasjonssoner mot vassdrag og grasdekte vannveier. Alle disse er tiltak for å hindre erosjon og 
avrenning. En annen tilskuddsordning i er SMIL (spesielle miljøtiltak i landbruket) hvor det kan gis 
støtte til ulike forurensningstiltak, f.eks. utbedring av dreneringssystemer og etablering av 
fangdammer. Andre aktuelle virkemidler kan være informasjon og holdningsskapende arbeid, 



 

 

27 Hovedplan Avløp og Vannmiljø 2017-2027 

November 2017 

 

regelverksutvikling og kompetanse inn i regionale og kommunale planer der jordbruksavrenning 
er aktuelt.  
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7 Sammenlikning av VA tjenesten med andre kommuner 
 

Ringerike kommune deltar i et benchmarkingsprosjekt som bruker NORVARs måle- og 
vurderingssystem, kalt bedreVANN, for kommunale vann- og avløpstjenester. Norsk Vann utgir 
årlig en rapport som beskriver tilstanden for de kommunale vann- og avløpstjenestene. 

Hensikten med NORVARs benchmarkingsprosjekt er å måle og sammenligne effektiviteten i 
kommunale VA-tjenester. 

Egen resultatutvikling over tid, standard og kostnader måles med bedreVANN som er et godt 
verktøy for å dokumentere effektivitet av vann- og avløpstjenester. Ytterlige er det viktig å ta 
hensyn til resultatene av benchmarkingen, og at det anvendes i kommunenes plan- og 
styringssystemer. 
 

7.1 Kvalitet i avløpstjenesten  

 

Overholdelse av rensekravene er det viktigste vurderingskriteriet for standarden på 
avløpstjenesten. Rensekrav fikk kriteriet «god» (tabell 8), det vil si at 100 % av innbyggerne 
tilknyttet den kommunale avløpstjenesten er tilknyttet renseanlegg som overholdt alle gjeldende 
rensekrav i 2015.  

Tabell 8. Avløpstjenesten i Ringerike kommune - Standarden på kommunenes tjeneste i 2014-2015 (kilde: 
bedreVANN. Resultater 2015, Resultater 2014) 

 

 

År 

 

Personer 

tilknyttet 

tjenesten 

 

 

KI 

 

Overholdelse 

gjeldende 

rensekrav 

 

Tilknytning 

godkjente 

utslipp 

 

Kvalitet 

og bruk 

av slam 

 

Overløpsutslipp 

fra avløpsnettet 

 

Ledningsnettets 

funksjon 

Vektet kvalitetsindeks KI 40% 10% 10% 20% 20% 

2015 23612 3,2 God God God God Dårlig 

2014 23488 3,2 Mangelfull God God God God 

 

I 2015 skapte oversvømmelser og store nedbørsmengder utfordringer for avløpssektoren i 
Ringerike kommune. Ledningsnettets funksjon fikk kriteriet «dårlig», det vi si at kun < 0,5 % av det 
totale ledningsnettet blir fornyet og antall kloakkstopper er > 0,20 pr. km pr. år eller antall 
kjelleroversvømmelser er > 0,30 pr 1000 innbygger pr. år. 

 

7.2 De største utfordringene for avløpstjenesten 

 

Kloakkstopper og kjelleroversvømmelser angir omfanget av driftsforstyrrelser. Figur 6 viser 
kommunene med størst omfang av driftsforstyrrelser. Den grønne horisontale streken angir 1,0 % 
ledningsfornyelse, som er antatt fornyelsesbehov på nasjonalt nivå fram til 2040. Gjennomsnittlig 
ledningsfornyelse for bedreVANN-kommunene var på 0,81 % i 2015. Ringerike kommune (nr.2 fra 
venstre) er en av kommunene med størst omfang av kjelleroversvømmelser og veldig lav 
ledningsfornyelsen.  



 

 

29 Hovedplan Avløp og Vannmiljø 2017-2027 

November 2017 

 

 
Figur 6. Omfanget av driftsforstyrrelser målt som kloakkstopper og kjelleroversvømmelser. Kommunenes innsats 
mht. ledningsfornyelse. Ringerike (nr.2 fra venstre), ligger høyt på kjelleroversvømmelser blant kommunene med 
mangelfull og dårlig drift på avløsledningsnettet, men ikke fullt så dårlig mht kloakkstopper (kilde: bedreVANN. 
Resultater 2015) 

 

 

7.3 Selvkost og standard på avløpstjenesten 

 

Ringerike kommune deltar på såkalt nivå 2 og har rapportert vedtatt investeringsplan for 
økonomiplanperioden 2016-2019 (figur 7). Ringerike kommune har størst økning (den største 
orange stolpen) i kapitalkostnader etter at disse investeringene er gjennomført. 
Investeringsplanene er nødvendige å oppnå god standard. 

De blå stolpene viser selvkost for avløpstjenesten i kr/person tilknyttet og er grunnlaget for 
beregning av gebyrene. Tallene bak kommunenavnet angir hvor omfattende renseprosess 
renseanleggene har. Tallkombinasjonen 1/2/3 er renseanlegg med nitrogen-, fosfor- og 
sekundærrensing. Kvalitetsindeks for avløpstjenesten vises som et farget kulepunkt i figur 7 og 
som tall i tabell 8. 
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Figur 7. Selvkost er beregnet som kr/person tilknyttet, der personer er innbyggere tilknyttet + 25 % av antall 
fritidsinnbyggere som maksimalt kan være tilknyttet. Bak kommunenavnet står et tall som betyr: 1. 
Nitrogenrensing 2. Fosforrensing 3. Sekundærrensing 4. Primærrensing/ enkel mekanisk rensing. Ringerike 
kommune ligger høyt på økte kapitalkostnader i økonomiplanen 2016-19, som en følge av utbyggingen på 
Monserud. (kilde: bedreVANN. Resultater 2015) 

 

Å oppnå kvaliteten «god standard» er ikke lett, bedreVANNs vurderingskriterier er strengere 
enn statlige krav til tjenestene. Ringerike kommune tar kvalitet på alvor, derfor satser kommunen 
på sikkerhet, langsiktighet og andre forhold ved vann- og avløpstjenestene. 
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8 Tiltak, gebyr og investeringer 
 

I tråd med mål og utfordringer er det satt opp en tiltaksliste. Lista inneholder 19 tiltak til en 
sum av 69,7 mill i løpet av en 10 års periode. Det er kun tiltakene de 4 første årene som vil legges 
inn i økonomiplanen og være bindende. Videre vil denne tiltakslista rulleres årlig pga stadig nye 
innspill og endringer som skjer.  

Disse tiltakene er i hovedsak viktige for å unngå utfordringene som er beskrevet i kapittel 3 
om overvannshåndtering. De vil være viktige for å unngå kjelleroversvømmelser og utfordringer 
for Hønefoss sentrum med for store vannmengder, og forurensing i nedbørsituasjoner. 

Videre er det lagt inn ca. 5 mill til oppgradering mm på pumpestasjoner tilhørende Monserud 
rensedistrikt. Dette er viktige tiltak for å unngå forurensning og pålagte krav.  

I forhold til randsonetiltak, det vil si å tilknytte eiendommer til nærliggende kommunal 
avløpsledning, er det foreslått totalt 7 tiltak til en total sum av kr 24 346 000 mill. Dette er 
lønnsomme tiltak hvor inntektene i form av økte gebyrer vil gjøre tiltakene lønnsomme på 
forholdsvis kort sikt.  

I økonomiplanperioden er det lagt inn tiltak for 28,6 mill i 2017, 17,6 mill i 2018, 4,6 mill i 2019 
og 11,3 mill i 2020.  

Tiltak i landbruket er ikke inkludert i tiltaksplanen.   

8.1 Gebyrnivået  

Det er foretatt gebyrberegninger via kommunens selvkostprogram. De to viktigste 

forutsetningene for gebyrberegningen er investeringsnivået og befolkningen. Det er forutsatt en 

befolkningsvekst på 17.000 innbyggere i perioden 2017-2036. Vekstprofilen 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.  

Forutsatt de investeringene som ligger i tiltakslistene under, summert opp i kap. 8.9, vil 

gebyrnivået stige fra 35 kr/m3 i 2017 til det høyeste gebyrnivået i 2019 på 53 kr/m3, og ned igjen 

til 41 kr/m3 i 2025 (tiltakslista med investeringer er fra 2017-2025). Se tabell 8 under. 

 

Både befolkningsvekst og avskrivningskostnaden fra Monserud reduseres fra år til år (på max i 

2019) og gjør at gebyrene sakte vil reduseres igjen til normalt nivå. Det er lagt inn en beskjeden 

befolkningsvekst på 3000 i året fra 2017 til 2022, slik at det er stor mulighet for at gebyrene bli 

lavere enn det er anslått her.  Befolkningsveksten vil gi store utslag på gebyrutviklingen.  
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8.2 Tiltak ledningsnett 

 

Tiltaksliste / prosjektliste 

Rensedistrikt: Monserud  Renseanlegg Monserud RA 

Antall Rensesoner  Vassdragsområde  

Forurensningsmyndighet    

 

 

Pri  1, 
tiltak 

nr 

 
Sonenavn 

 
Merknad 

 
Tiltak 

 
Kostnad 

 
År 

 

1.1 St.Haugen 
 

Parkgata Separering av spillvannskulvert som kommer 
fra Haldenjordet. Nye spillvannsledninger og 
overvannsledninger fra kum nr. 70168 til kum 
nr. 70393. Lengde: 1100 m 

2 200 000 
 

2018 

    5 900 000 2019 

    5 900 000 2020 

1.2 Ve Samarbeid med vann Vebakken: Spillvannsledning må skiftes ut, ny 
overvannsledning legges med, kum 27128 – 
23008 (mye overvann, må ta med 
vannledninger). Ca. 130 m.  

 1 428 000 2018 

1.3 Haldenjordet 
 

Overvannshåndtering Overvannskulvert fra Storjordet og ned til 
kum 70 393 til kum 33276. Legge nye spill. - 
og overvannsledninger.  Lengde: ca. 350 m Ø 
800 mm 

5 124 000  2021  

1.4 Storløkka Overvannshåndtering  Ny overvannsledning fra område kum 9503, 
til kryss Ankersgate/Lagesensegate og ut i 
elva 

2 745 000 2023 

 Storløkka 
 

Storløkka 
Samarbeid med vann 

Omlegging fra fellessystemet til 
separatsystem. Skifte ut ledninger mellom fra 
kum 9503 – kum 5532/5533. Lengde: 550 m 

6 039 000 2024 
 

  Indre løkkavei 
Samarbeid med vann 

Omlegging fra fellessystemet til 
separatsystem. Start kum 9503 – kum 
63315/70198 

2 361 000 2025 

1.5 Schjongslund 
 

Samarbeid med vann Fra kryss Ringeriksgata/Tyristrandgata til kum 
373. 250 m. Legge avløp og overvann 

2 745 000  2018 

  Må snu overvannet Fra kryss Ringeriksgata/Aabersgata til kum 
382. Ca. 150 m. Startkum 408. Legge avløp og 
overvann 

1 647 000 2018 

 Schjongslund 
 

 Roald Amundsensgate, kum 373 til kum 421, 
100 m graving. Legge avløp og overvann 

1 098 000 2019 

 Schjongslund 
 

 Dronningensgate, fra 69080 til kum 69066,  
200 m 

2 196 000 2019 

 Schjongslund  Oskarsgate, kum 542, legge ledning langs 
Owerensgate til kum 473, Åbenrågate. 112 m 

1 230 000 2020 

 Schjongslund   1 000 000 2020 
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    2 000 000 
 

2021 

 Schjongslund Unngå ledninger under 
eiendommer  

 2 000 000 
 

2022 

1.6 Vinteroveien Samarbeid med vann  Rehabilitering av Vinteroveien. Fra kum 879 
til kum 69822. Ca. 150 m med vann og avløp, 
overvann. Fra kum 1010/13 til 69822 legges 
avløp og overvann, 75 m. NB: Bane nord er 
styrende i forhold til tiltak og tidspunkt. 

2 471 000 2020 

1.7  Ve terasse Vann og 
avløpsledninger under 
garasje 

Snu fallretning på ledningsstrekket. Ny 
endekum mot Heradsbygdveien. Nytt strekke 
med fall mot kum 30410. Ca. 100 m 

1 098 000  2018 

 1.8 Nymoen  Ledningstrekk fra kum nr. 19923 til kum 
19917 strømpekjøres. Rehabilitering av 2 
kummer. Ene kummen har 150 mm betong 
inn i kummen, siste 50 cm er 110 mm plast. 
Bør erstattes med 160 mm. Lengde ca. 210 m 

461 000 2020 

1.9 Øvre 
Hønengata 
vest 
 

Gammel fellesledning 
fra 1952. Samarbeid 
med vann og evt. 
overvann 

Avløp og overvannsledning (hvis ikke boring) 
fra kum nr. 69140 til kum nr. 5292 må skiftes 
ca. 450 m.  Sommerveien til Sagaveien 
 

  2 635 000 2018 
 

1.10 Riperbakken OV-ledning fra 
Tegleverket som er 
koblet inn på 
avløpsledning i Stabels 
gate ved 
Jernbaneundergangen 
må kobles vekk fra 
kloakken 

Legges ny ov-ledning mellom kum 876 og 
kum 928. Etablere ny kum (etter kum 876). 
Ca. 50 m 

 293 000  2019 
 
 
 

1.11 Ve terasse  Tryms vei : Overvannsledning må skiftes  
(mye røtter i ledningen) L = 400 - 500 m 

   988 000  2020 

1.14 Tolpinrud Bane nord er styrende i 
forhold til tiltak og 
tidspunkt. 

Ny pumpeledning fra Tolpinrud KP 127 til 
Bærengssletta, kum nr. 35129.  Ca. 520 m  

 1 142 000  2025 
 

1.15  Sundgata Prosjekt Byporten er 
styrende – tid/tiltak 

Spillvannsledning og kummer må byttes ut 
lengde ca. 150 m, 3 kummer 

1 647 000 2022 

1.16 Støalandet Investering? ØT gir 
tilbakemelding etter 
befaring.  

Hovedledning fra Haugsbygd: Oppretting 
kummer ca. 30 kummer (usynlig forurensing).  
(30 kummer, 3000 pr kum) 

 132 000 2020 

1.17 Askveien  Ledningsstrekk fra kum nr. 4912 til kum nr. 
4917 må skiftes ca. 83 m, 4 kummer 

 911 000  2024 

1.18 Valhallveien  Ledning mellom kum nr. 22723 til kum 22708 
må skiftes (dårlig fall på ledningen) ca. 140 m, 
5 kummer  

1 537 000  2023 
 

1.19 Overvannshån
dtering 

Elling M Solheimsvei, 
Ullerålsgata, sentrum 

Eksisterende fellessystem bør legges om til 
separatsystem 

10 000 000  2025  

   Sum tiltak 68 928 000  
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8.3 Tiltak pumpestasjoner Monserud 

 

Sone nr. Sonenavn Merknad Tiltak Kostnad * År 

2.1 Alle stasjoner Overløpsmåling i 
henhold til pålegg 

 1 080 000 2018 

    1 080 000 2019 

2.2 Barbro, KP 102 Pumpestasjon Ny stasjon 6 600 000 2020 

2.3 Elvegata, KP 110 Pumpestasjon Mengdemåler og oppgradering    300 000 2019  

2.4 Austjord, KP 117 Pumpestasjon Mengdemåler og oppgradering    300 000 2018  

2.5 Ringåsen, KP 131 Pumpestasjon Mengdemåler og oppgradering    300 000 2020 

  Delsum Monserud Sum tiltak 8 700 000  

* Summene til Monserud renseanlegg, Nes renseanlegg og KUR anleggene er ikke tatt med i denne planen, da det ligger inne i 
selvkostberegningen fra før. Her er kun tatt hensyn til nye tiltak, både på ledningsanlegg, pumpestasjoner og renseanlegg   

 

8.4 Randsonetiltak 

 

Sone nr. Sonenavn Merknad Tiltak Kostnad  År 

3.1 
 

Sørliveien Privat initiativ har ført 
til 4-5 nye tilkoblinger 

Koble til de 4-5 husstander som 
gjenstår 

1 284 000 2020 

3.2 
 

Tyristrand 
Tangen 

 
 

Koble til ca. 9 husstander    294 000 2019 

3.3 Tyristrand 
Fossumveien 

 Koble til ca. 10 husstander 1 060 000 2019 

3.4 Sætrangstoppen 
Tollevsløkka 

 Koble til de ca. 7 husstandene som 
gjenstår 

2 200 000 2019 

3.5 Ringkollveien 
Bånntjernveien 

 Ca. 18 husstander 
Flere innspill til kommuneplanen her 
som vil lettere kunne utløse tiltaket  

3 165 000 2021 

3.6 Nymoen  Felt øst for E16. 10-15 boliger kan 
kobles til kommunalt nett. Ny 
avløpsledning under E16 
v/undergang til ny ledning på 
Nymoen Fra kum 53140 til kum 
19922 ca 350 m. 

3 843 000 2020 

3.7 Nes i Ådal  Etappe 2, på østsida av E16 og 
nordover fra nytt vannverk 

  300 000 2017 

 Nes i Ådal  Etappe 2, på østsida av E16 og 
nordover fra nytt vannverk 

6 200 000 2018 

   Etappe 2, på østsida av E16 og 
nordover fra nytt vannverk  

6 000 000 2019 

   Sum tiltak 24 346 000  
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8.5 Tiltak Nakkerud 
 

Tiltaksliste / prosjektliste 

Rensedistrikt Nakkerud Renseanlegg Nakkerud RA 

Antall Rensesoner  Vassdragsområde  

Forurensningsmyndighet    

 

Sone nr. Sonenavn Merknad Tiltak Kostnad År 

4.1   Bør foretas rørinspeksjon av hele nettet  360 000 2017 
4.2 Nakkerud ra  Oppgradering el 600 000 2019 

   Sum tiltak 960 000  

 

8.6 Tiltak Sokna 

 

Tiltaksliste / prosjektliste 

Rensedistrikt: Sokna  Renseanlegg Sokna RA 

Antall Rensesoner  Vassdragsområde  
Forurensningsmyndighet    

 

Sone nr. Sonenavn Merknad Tiltak Kostnad År 

5.1 Permobakken Sees sammen 
med vann 

Avløpsledning Permobakken fra kum nr. 
6687 til 4752 skiftes. Ca. 150 m 

1 647 000 2023 

5.2 Sokna sentrum 
Samarbeid med 
vann 

 Ny avløpsledning fra pumpestasjon 
Smedgarden langs Tranbyveien til 
endepunkt ledning mot Smedgarden. Fra 
kum 65862 til en kum 4798.Ca 600 m.  

6 588 000 2025 

   Sum tiltak 8 235 000  

 

8.7 Tiltak Hallingby 
 

Tiltaksliste / prosjektliste 

Rensedistrikt Hallingby Renseanlegg Hallingby RA 

Antall Rensesoner  Vassdragsområde  

Forurensningsmyndighet    

 

Sone nr. Sonenavn Tiltak Kostnad År 

6.1  Overvannskulvert 800 mm fra oversiden av 
Shellstasjonen og sydover inn i boligfeltet. Mye 
vann i denne ledningen. Vet ikke hvor ledning 
ender hen. Ledning må sjekkes. Spyles og tv kjøres 

420 000 2019 

6.2 Pst Nord Mengdemåler 120  000 2019 

6.3 Hallingby ra El 600 000 2018 

  Sum Tiltak 1 140 000  
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8.9 Oppsummering av alle tiltak 

 

Oppsummering 
 

1. Monserud 

rensedistrikt 

68 928 000 

2. Monserud 

pumpestasjoner 

8 700 000 

3. Randsoner 24 346 000 

4. Nakkerud 960 000 

5. Sokna rensedistrikt 8 235 000 

6. Hallingby 

rensedisrtikt 

1 140 000 

Sum alle tiltak fra 

2017-2026 

112 309 000 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2403-17  Arkiv: 130  

 

Sak: 22/18 

 

Saksprotokoll - Status for planarbeid ved areal- og byplankontoret og regionalt 

plankontor (februar 2018)  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Kommunestyret tar rådmannens status planarbeid til orientering. 

2. Arbeidet med områderegulering for Hønefoss, kommuneplanens arealdel og FRE (E16 og 

Ringeriksbanen) er prioriterte oppgaver. Planressursene skal styres slik at vi sikrer god 

fremdrift i disse planene. Planressursene skal styres av ny strategiavdeling når denne er 

operativ. 

3. Ny sak om planarbeid og prioriteringer skal legges frem annenhver måned, første gang 

i april. 

 
 

Behandling i Formannskapet 20.02.2018: 

 

Runar Johansen (H) fremmet p.v.a A, H, Uavh og SV følgende forslag: 

«1.Punktum etter orientering. Kommunestyret tar rådmannens status planarbeid til orientering. 

2. Tillegg: Planressursen skal styres av ny strategiavdeling når denne er operativ. 

3. Ny sak om planarbeid og prioriteringer skal legges frem annenhver måned, første gang i 

april» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Johansens (H) forslag p.v.a. A, H, 

Uavh og SV ble Johansens (H) forslag enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til 

Kommunestyret. 
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Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2403-16   Arkiv: 130  

 

Status for planarbeid ved areal- og byplankontoret og regionalt plankontor 

(februar 2018)  
 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret tar rådmannens status planarbeid til orientering, og slutter seg til oversikten 

som viser videre arbeid med planene. 

2. Arbeidet med områderegulering for Hønefoss, kommuneplanens arealdel og FRE (E16 og 

Ringeriksbanen) er prioriterte oppgaver. Planressursene skal styres slik at vi sikrer god 

framdrift i disse planene. 

3. Ny sak om planarbeid og prioriteringer skal legges frem i juni. 

 

  

Bakgrunn for saken 

Forrige statusrapporten for planarbeid var i november 2017. I vedtaket som ble fattet fremgår det at 

ny statusrapport skal legges frem i februar.  

 

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

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

byplankontoret og regionalt plankontor jobber med. Siden forrige rapportering har også areal- og 

byplan (som er en del av enheten miljø- og arealforvaltning) flyttet fra Storgata og Osloveien til 

Fossveien. 

 

I november 2017 ble det lagt en oversikt over planlagte tiltak, og under vil vi redegjøre for status i 

disse per februar 2018: 

- 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.  

 

  

Rekrutteringsprosesser og kjøp av tjenester 



- 

I løpet av høsten 2017 har det vært gjennomført rekrutteringsprosesser til fire typer stillinger: 

avdelingsleder, teknisk tegner, arealplanlegger og arealplanlegger med geologisk kompetanse.  

Resultatet ble fem arealplanleggere, en teknisk tegner og en avdelingsleder. Seks av disse har startet 

opp, og ytterligere en arealplanlegger starter opp i mars. Søkertilfanget på stillingene har vært 

veldig bra både når det gjelder kompetanse, noen erfarne, men flere er nyutdannet. Nye 

medarbeidere trenger opplæring og vil ikke være 100% produktive fra dag en. Det er medarbeidere 

ved areal- og byplankontoret som står for veiledning og opplæring av nyansatte.  

Ringerike kommune har i dag totalt 15,7 årsverk fordelt på 17 personer ved areal- og byplankontoret 

og regionalt plankontor. Dette er en nødvendig styrking av areal- og byplankontoret og regionalt 

plankontor, som sikrer bredere kompetanse og kapasitet.  

Det er flere som har reduserte stillinger, og 6 av 17 personer jobber deltid (60% - 90%). Det er 

forestående permisjoner, fom medio februar og medio mai. Av disse 15,7 årsverkene er 4,5 årsverk 

tilknyttet regionalt plankontor. 

 

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. Dette 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. Det er imidlertid verdt å merke seg at vi siden 2015 har hatt flere som har sluttet, og flere 

som har vært ute i permisjon. Når vi har blitt mange flere og også opplever en stor sakspågang er 

det et behov for å 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 dette vil bli videreført gjennom et organisasjonsutviklingsprosjekt som 

gjennomføres for enheten miljø- og arealforvaltning. 

  

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 videre i prosessen med å strukturere og organisere 

planarbeidet. 

 

Vi organiserer store planer som prosjekter. Etter en mislykket anbudsprosess sommeren 2017, hvor 

vi ønsket å leie inn ekstern prosjektleder til områderegulering for Hønefoss, valgte vi i stedet å 

bruke egne ressurser. Derfor har vi nå fått på plass en prosjektleder, som leder planarbeidet for 

områdereguleringen. Vi er også inne med intern prosjektleder i sykkelbyprosjektet. 

 

 
   
 

Regionalt plankontor  - plansamarbeid med nabokommuner og Buskerud fylkeskommune 



- 

Siden november 2016 har areal- og byplankontoret hatt tilhold både i Storgata (som en del av 

enheten miljø- og arealforvaltning) og i brakka i Osloveien (regionalt plankontor). Det å være fysisk 

delt over en lang periode har vært krevende for avdelingen og arbeidsmiljøet. I starten av januar 

2018 flyttet areal- og byplankontoret fra Storgata til Fossveien, og i slutten av januar flyttet også det 

regionale plankontoret til Fossveien. Dette er ekstra gledelig for Ringerike sin del, siden vi da fikk 

samlet alle i avdelinga på ett sted.  

 

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.  

 

Ringerike kommune har sagt sagt opp samarbeidsavtalen mellom BFK, Hole, Jevnaker og 

Ringerike kommune om plansamarbeid fom. 01.06.2018, i sin nåværende form. Ringerike 

kommune ønsker å ta avtalen og plansamarbeidet til revisjon og at dette gjøres våren 2018. 

 

Plansamarbeidet fortsetter frem til 01.06.18.Koordineringsgruppa består og får i oppdrag å 

utarbeide forslag til modell for regionalt plansamarbeid fra høsten 2018. Dette forslaget legges fram 

sak til politisk behandling i juni 2018.  

 

 

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 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 eventuelt må 

suppleres for at saken skal bli klar til behandling, og hva som kreves i den enkelte sak for å sikre 

fremdrift.  

 

Kommunen har fått på plass en løsning med digital plandialog, som er 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  

I tillegg til planer som er i prosess, og som fremmes til politisk behandling bistår avdelinga inn i 

annet arbeid i kommunens øvrige tjenesteområder (slik som f.eks. universell utforming, 

overvannshåndtering, vurderinger knyttet til nye tiltak og etableringer i regulerte og uregulerte 

områder mm.) uttalelser i ulike høringer, deltakelse i prosjekter, foretar egne kartlegginger m.m. og 

følger også opp arbeidet knyttet til sykkelbysatsinga (ca. 0,5 årsverk). 

 

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.  
 

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. Det er viktig å finne en god 

balanse mellom oppstart av nye saker, og fullføre igangsatte planer. Det er særlig i oppstartsfasen at 

både forslagsstillere og kommuner bruker mye ressurser og tid for å sikre et godt grunnlag for 

videre arbeid. Statistikk som viser saksbehandlingstid for detaljreguleringer på landsbasis (2016) 

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. 

 

Det er nylig fastsatt en ny forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- 

og bygningsloven (trådte i kraft 1. januar 2018). Forskriften omhandler i hovedsak oppstartsfasen av 

planarbeidet, og stiller krav om innholdet i planinitiativet som forslagsstiller må sende kommunen 

før oppstartsmøtet kan avholdes. Det stilles også konkrete krav til gjennomføringen av 

oppstartsmøtet og innholdet i referatet i møtet. Intensjonen med forskriften er å styrke 

oppstartsfasen for å bidra til mer effektive planprosesser, tidlige avklaringer og økt forutsigbarhet 

for involverte aktører. Dette innebærer at det både fra forslagsstiller og kommunens side må legges 

ned et større arbeid i oppstartsfasen.   

 

Det vises til oversikten i vedlegg 1 hvor det til slutt i vedlegget er tatt med en oversikt over 

planinitiativ/mulige planinitiativ mottatt fom juni 2017 tom januar 2018, 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.  

 

 

 Ringerike kommune, 07.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Heidi Skagnæs 

 

Vedlegg:  

1. Reguleringssaker belyst i sak 72/17 og nye saker innkommet siden den gang 



- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reguleringssaker belyst i sak 72/17 og nye saker innkommet etter dette og 

frem til i februar 2018 (OBS! denne lista er ikke uttømmende) 
 

FORSLAGSSTILLER Ballen er hos forslagsstiller 

KOMMUNE   Ballen er hos kommunen 

EKSTERN ETAT   Ballen er hos ekstern etat 
               

  

Sak: Nr navn ESA Merknad Planlagt 

videre 

framdrift 

 

Områdereguleringer 

 

 

271 Øvre Hønengata 

øst 

14/2825 
FORSLAGSSTILLER 

 

Høring og offentlig ettersyn 2014. Begrenset 

høring av endringer juni 2017. Innsigelse fra 

Statens vegvesen. 

Planvedtak 

2018 

366 Kunnskapspark 

Ringerike 

14/1488 
KOMMUNE 

Høring og offentlig ettersyn 2016 (2. gangs). 

Innsigelse fra Statens vegvesen. Dialogmøter 

avholdt uten resultat.  

Uavklart  

354 Ringerike 

Vannverk Kilemoen 

14/1016 
KOMMUNE 

1.gangsbehandling i HMA oktober 2017, 

utsatt i formannskapet. Behandlet i 

formannskapet i januar. Er på høring. 

Høringsfrist 19. mars.  

Vedtak over 

sommeren 

2018 

424 Follummoen 

(storskala datasenter) 

16/4592 
KOMMUNE 

Høring og offentlig ettersyn 2017. Innsigelse 

fra Statens vegvesen. Fremmes egen 

orienteringssak i formannskapet 20.02.2018. 

 

Uavklart 

431 Hønefoss byplan 17/1379 
KOMMUNE 

Forslag til planprogram har vært på høring og 

offentlig ettersyn.  Intern prosjektleder. 

Fastsetting i februar. Egen sak i formannskap 

20.02.2018 

Planvedtak 

vinteren 

2020 

367  Eggemoen 

Aviation & 

Technology Park   

(Ola Tronrud) 

14/1477 
EKSTERN ETAT 

Høring og offentlig ettersyn 2014-2015. 

Innsigelse fra Statens 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  
EKSTERN ETAT 

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 
KOMMUNE 

 

Planforslag mottatt april 2017.  

Kan ikke starte opp med bygging her før E16 

har startet bygging i Sundvollen 

(rekkefølgekrav i kommunedelplan for 

Uavklart 



Krakstadmarka). Videre framdrift er avhengig 

av avklaringer med forslagsstiller, kommunen 

vil ta opp igjen arbeidet med dette og invitere 

til dialog med forslagsstiller. 

420 Kvartal 46 

(Stangsgt.og gml 

Vikenbygget) 

15/8783 
FORSLAGSSTILLER 

Oppstart varslet 2016. Uttalelser oversendt 

forslagsstiller som jobber med å utarbeide 

planforslag til 1. gangsbehandling 

Avhenger 

av levering 

fra 

forslagsstill

er 

414 Kvartal 36 

Storgata/Sundgata 

15/9051 
FORSLAGSSTILLER 

Oppstart varslet 2017. Uttalelser oversendt 

forslagsstiller som jobber med å utarbeide 

planforslag til 1. gangsbehandling. 

 

 

Avhenger 

av levering 

fra 

forslagsstill

er 

421 Lloyds marked 16/3915 
FORSLAGSSTILLER 

Oppstart varslet 2016. Arbeidsmøter avholdes 

med forslagsstiller.  

 

Uavklart 

419 Hov 

omsorgsboliger 

15/9958 
FORSLAGSSTILLER 

Høring og offentlig ettersyn mai-juni 2017. 

Uttalelser oversendt forslagsstiller som jobber 

med å utarbeide planforslag.  

 

Planvedtak 

april 2018 

393 Kvartal Hønengt, 

Hønen alle, Halvdan 

Svartesgt og Dr. 
Ragnhildsvei 

14/884 
FORSLAGSSTILLER 

Høring og offentlig ettersyn 2014. Forbereder 

sluttbehandling, avhengig av noen avklaringer 

med forslagsstiller.  

Planvedtak 

2018 

428 Nedre 

Klekkenhagen 

16/5443 
FORSLAGSSTILLER 

Varsel om oppstart mai-juni 2017. Uttalelser 

oversendt forslagsstiller, som jobber med å 

utarbeide planforslag.  

 

Avhenger 

av levering 

fra 

forslagsstill

er 

432 Hemskogveien 

panorama 

17/1273 
KOMMUNE 

Varsel om oppstart september 2017. Mottatt 

planforslag fra forslagsstiller. Har etterspurt 

tilleggsinformasjon. Har mottatt dette i medio 

januar. Dialog med forslagsstiller frem til 

saken er klar for 1. gangsbehandling.  

 

 

433 Nye skoler i 

Ullerål og Hov 

17/2150 
KOMMUNE 

Varsel om oppstart mai 2017. Uttalelser 

oversendt forslagsstiller. Vært til 1. 

gangsbehandling. På høring. Høringsfrist mars. 

 

379 Hensmoen 

grusuttak 

 14/286 
FORSLAGSSTILLER 

Høring og offentlig ettersyn april-mai 2017. 

Mer enn 60 høringsinnspill. Uttalelser 

oversendt forslagsstiller, møter i den 

forbindelse.   

Uavklart  

411 Løkenstuen 

boligprosjekt 

 

15/8194 
FORSLAGSSTILLER 

Politisk oppstartsak september 2017, varsel om 

oppstart oktober 2017 med frist desember. 

Forslagsstiller jobber med merknader til 

oppstart. 

Uavklart 

 VÆRT TIL BEHANDLING/AVHOLDT OPPSTARTSMØTE ETTER NOVEMBER 



439 Hvervenkastet 17/161 
FORSLAGSSTILLER 

Politisk oppstart dagligvare Hvervenkastet 

(Coop/Skeidar). Avholdt oppstartsmøte og 

varslet, med høringsfrist 26. februar. 

Planforslag 

til 1. gangs-

behandling i 

mai/juni 

2018 

373 Apalbakken 15/487 
FORSLAGSSTILLER 

Ble 1. gangsbehandling desember 2017. Vært 

på høring med høringsfrist primo januar. 

Innkomne merknader er oversendt 

forslagsstiller. 

Uavklart. 

Avhenger 

av levering 

fra 

forslagsstill

er 

430 Krokenveien 23 

og 40 A 

17/736 
FORSLAGSSTILLER 

Oppstart desember 2017. Mottatte innspill er 

oversendt forslagsstiller. 

Uavklart. 

Avhenger 

av levering 

fra 

forslagsstill

er 

438 Strandgata 3 17/4016 
FORSLAGSSTILLER 

Oppstartsmøte avholdt i desember. 

Forslagsstiller har gitt tilbakemelding om at de 

ønsker saken stilt i bero. 

Uavklart. 

436 Lamoen 17/2721 
KOMMUNE 

Politisk oppstart. Varslet oppstart med frist for 

innspill, 20. mars 2018. 

Uavklart. 

415 Sagaveien 56 15/5449 Sluttbehandlet i KS i desember.   

417 Færden 

boligområde 

15/5952 
KOMMUNE 

Sluttbehandlet i KS i desember. Klage på 

vedtak som kommer til politisk behandling i 

HMA i mars, og deretter FS og KS.  

 

Sagaveien 47 17/4628 
KOMMUNE 

Oppstartsmøte avholdt. Uavklart.  

429 Slettveien 19 17/219 
FORSLAGSSTILLER 

Oppstart i HMA februar 2018. Fattet vedtak om 

at kommunen ikke anbefaler oppstart. 

Uavklart. 

440 Benterud 

søndre/Bakkeveien 7 

17/4425 
KOMMUNE 

 

Oppstartsmøte avholdt 29.01.2018.  Uavklart. 

437 Telegrafalleen 17/3414 
FORSLAGSSTILLER 

Politisk oppstart. Fattet vedtak om at 

kommunen ikke anbefaler oppstart. 

 

BESLUTTET AT SKAL AVVENTE ANDRE FORHOLD 
387 Øya 14/266 

 

 

Høring og offentlig ettersyn 2015. Innsigelse 

fra Statens vegvesen. Må vurderes ifm.  

områderegulering Hønefoss (grensesnitt og 

trafikkløsninger). 

Avventer 

område-

regulering 

Hønefoss 

395 Nordre Park 

boligsameie 

14/260 Høring og offentlig ettersyn 2016. Innsigelse 

fra Statens vegvesen. Dialogmøte avholdt i 

2016, uten resultat. Avventer 

områderegulering for Hønefoss.  

Avventer 

område-

regulering 

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 Tippen 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 
KOMMUNE 

 

Høring og offentlig ettersyn mai-september 

2017. Innsigelser fra 5 myndigheter, nærmere 

70 innspill totalt. Vært avholdt møte med 

Statens vegvesen.  

Planvedtak 

vår/sommer

2018 

1012 E16 Nymoen – 

Eggemoen, 

kommunedelplan 

15/8928 
KOMMUNE 

Fastsatt planprogram september 2016. Høring 

og offentlig ettersyn januar 2018. Kommer til 

behandling i FS i mars. 

Planvedtak 

2018 

 

Avsluttet siden november 2017 

415 Sagaveien 56 15/5449 Sluttbehandlet i KS i desember.   

417 Færden 

boligområde 

15/5952 Sluttbehandlet i KS i desember. Mottatt klage, 

forbereder klagebehandling som kommer til 

politisk behandling i HMA i mars, og deretter 

FS og KS.  

 

 

 

 

NYE PLANINITIATIV ETTER JUNI 2017 
 

Listen nedenfor omhandler planinitiativ/mulige planinitiativ mottatt etter juni 2017 og frem til 

februar 2018. Listen er ikke uttømmende. Vi behandler kontinuerlig ulike planinitiativ, hvor 

noe tas videre i en planprosess, annet behandles som byggesøknad og noen initiativ blir ikke 

videreført.  

 

Xxx Detaljregulering for 

Hollerud boligfelt 

18/153 

Xxx Detaljregulering for 

Osloveien 35 

17/4760 

441 Midtmoen 1, Sokna 17/4696 



Xxx Detaljregulering 

Citygården med hotell 

Ringerike og 

Thoresengården, Hønefoss 

17/4655 

Xxx Detaljregulering for 

Vestsiden pukkverk 

18/313 

Xxx Detaljregulering 

Fossekallveien 7 

17/4630 

 

 

 

Prestmoen, masseuttak  

Bekkegata 17  

Vestliveien 10  

Strømsoddveien 81, Sokna  

Stabells gate 4  

Brutorget, planendring 17/4039 

Søndre Ringåsen 3  

Storgata, Norderhovsgate, 

Sundgata 

 

Ringåsen gnr/bnr 8/10  

Eikli sør, planendring  

Kvartal 42, Hønefoss  

Setertjern, planendring  

Veme Kvernvolden   

Nytt krematorium  

  

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/1379-88  Arkiv: PLN 431  

 

Sak: 6/18 

 

Saksprotokoll - 431 Områderegulering Hønefoss - fastsetting av planprogram  

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

 
Planprogram for 431 områderegulering Hønefoss alt. 2, datert 06.02.2018 fastsettes. 

 

Formannskapets mandat som styringsgruppe presiseres til: 

Formannskapet skal følge opp og sikre framdrift, ressursbruk og forankring som sikrer retning. 

Det vil arrangeres planverksteder for formannskapet underveis i planprosessen for å sikre 

deltakelse, forankring og eierskap. 

 
 

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 20.02.2018: 

 

Runar Johansen (H) fremmet p.v.a A, H, Uavh, og SV, revidert forslag til Rådmannens 

alternativt forslag 2: 

«Planprogram for 431 områderegulering Hønefoss alt. 2, datert 06.02.2018 fastsettes. 

 

Formannskapets mandat som styringsgruppe presiseres til: 

Formannskapet skal følge opp og sikre framdrift, ressursbruk og forankring som sikrer retning. 

Det vil arrangeres planverksteder for formannskapet underveis i planprosessen for å sikre 

deltakelse, forankring og eierskap». 

 

Hans-Petter Aasen (SP) fremmet forslag fra 1. gangsbehandling i Formannskapet 2: 

 «I planavgrensningen gjøres den endring at planområdet utvides til å følge Randsfjordbanen til den 

krysser Hønegaten, for deretter å følge Asbjørnsens gate frem til elven. Planavgrensningen følger 

deretter elven ned til broen over til Vesterntangen». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Aasens (SP) og Runar Johansens (H) forslag p.v.a A, H, Uavh 

og SV ble Johansens (H) forslag vedtatt mot 1 stemme (SP) som Formannskapets innstilling til 

Kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/1379-72   Arkiv: PLN 431  

 

431 Områderegulering Hønefoss - fastsetting av planprogram  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Planprogram for 431 Områderegulering Hønefoss alternativ 1, datert 06.02.2018, 

fastsettes. 

 

 

Sammendrag 

I juli 2017 ble det varslet oppstart av arbeid med områderegulering for Hønefoss. Samtidig 

ble også planprogram sendt på høring og offentlig ettersyn, og var ute på høring til november. 

Det har kommet 30 innspill. Planprogrammet har blitt justert noe med bakgrunn i de mottatte 

innspillene. Det fremmes nå sak om fastsetting av planprogrammet.  

 

Rådmannen anbefaler fastsetting av planprogram alternativ 1, som sikrer god medvirkning, 

sikrer gjennomføringskraft og gir nødvendig tid til en forsvarlig planprosess. Framdriftsplanen 

antyder vedtak av områdereguleringen på nyåret 2020.   

 

 

I saksframlegget vil vi ta opp følgende tema: 

 

1. Innledning 

2. Hensikt og målsetninger med områderegulering for Hønefoss  

3. Beskrivelse av saken  

 Plantype, detaljering og avgrensning 

 Gjeldende detaljreguleringer  

 Håndtering av pågående planarbeid og nye planinitiativ innenfor 

planavgrensningen 

 Innspill til planarbeidet og uttalelser/ merknader til planprogrammet Behovet 

for utredninger 

 Endringer i planprogrammet etter oppstart og høring 

 Behovet for utredninger  

 Framdrift 



 Medvirkning 

 Planprosess 

 Tidligere behandlinger og vedtak 

 Andre relevante tidligere behandlinger og vedtak 

4. Juridiske forhold 

5. Økonomiske forhold  

6. Oppfølging og gjennomføring av områdereguleringen – etter at planen er vedtatt 

7. Rådmannens vurdering 

8. Alternative løsninger  

 

 

Innledning  

Mens planprogrammet har vært på høring har rådmannen organisert arbeidet med 

områdereguleringen som et prosjekt, og det har vært jobbet med prosjektplanen.  

 

Utarbeidelsen av selve planforslaget gjennomføres av en administrativ arbeidsgruppe med 

prosjektleder og med bidrag fra areal- og byplankontoret, kommunens andre tjenestesteder, 

Buskerud fylkeskommune og BaneNor.  

 

Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet (jf. høringsutkastet av planprogrammet), og 

skal sikre politisk deltakelse, forankring og eierskap. Det har også blitt opprettet en 

administrativ styringsgruppe. Den administrative arbeidsgruppen samarbeider tett med 

administrativ styringsgruppe for å følge opp og sikre framdrift, ressursbruk, tverrsektoriell 

koordinering og forankring. 

 

For å sikre en god deltakelse og samordning av kommunens interesser inn i arbeidet med 

områderegulering for Hønefoss, ble det i desember avholdt internt oppstartsmøte og 

rådmannens ledergruppe ble orientert.  

Internt samarbeid i kommunen pågår for å få oversikt over dagens situasjon innenfor for 

eksempel teknisk infrastruktur (VVA), samfunnssikkerhet (f.eks. overvannsbehandling) og 

folkehelse (f.eks. støy og luftkvalitet). Dette på bakgrunn av lovverkets krav om å utrede 

konsekvensene som områdereguleringen vil ha for miljø og samfunn. 

 

Innspillene til oppstart av planarbeidet er en del av grunnlaget for utarbeidelse av 

planforslaget, og noen innspill er innarbeidet i planprogrammet. Andre endringer knytter seg 

hovedsakelig til presisering av plantype og detaljering (plankrav), framdriftsplan, organisering 

av planarbeidet og planavgrensning. 

 

Formannskapet bes nå om å fastsette planprogram for områderegulering Hønefoss.   

Fastsatt planprogram blir førende for planarbeidet, med hensyn til formålet med planarbeidet, 

planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning og behovet for 

utredninger. 

 

Hensikt og målsetninger med områderegulering for Hønefoss  

Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel er at Hønefoss skal være det mest spennende 

vekstområdet på Østlandet. Målet er at innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike 

kommune og vi skal planlegge for 70 prosent av denne befolkningsveksten i Hønefoss-

området. Det skal bygges opp under de store samferdselsinvesteringene som kommer. 



 

For at Hønefoss skal utvikles til en levende og vital by med vekstkraft må det sikres gode 

overordnede grep og andre føringer for å ivareta eksisterende og nye kvaliteter i byområdet. 

Fortetting av byen stiller større krav til rekreasjonsarealer som er blå/grønne.  

 

Som overordnede mål for byutviklingen foreslås det at det skal utvikles en attraktiv, levende, 

miljøvennlig og kompakt by, der mennesker trives, at det skal skapes en fremtidsrettet by som 

bidrar til å redusere klimagassutslipp, og at vekst i persontransport skal tas av kollektiv, 

sykkel og gange. Visjon og byutviklingsstrategi skal utformes som del av planarbeidet. 

 

Områdereguleringen skal fastlegge overordnede rammer for utvikling av Hønefoss som et 

bærekraftig regionsenter. Sentrum skal styrkes gjennom fortetting med boliger og 

arbeidsplasser, slik at flere får gangavstand til daglige gjøremål. Bysentrum skal være et 

attraktivt og tilgjengelig sted å leve for et mangfold av beboere. En god tilrettelegging for 

sykkel og gange vil gjøre sentrum mer tilgjengelig uten bil. Dette vil igjen gi grunnlag for 

bedre bykvalitet og liv i sentrum, et bedre marked for sentrumshandel, og et variert service- 

og kulturtilbud.  

 

Planen skal gi langsiktige og forutsigbare rammer for utviklingen av sentrum, for alle brukere 

av byen; beboere, næringsdrivende, grunneiere, investorer og besøkende. 

Den vil være et viktig verktøy og virkemiddel for gjennomføringen av fysiske utviklings- og 

utbyggingstiltak i sentrum, deriblant grøntstrukturer og byroms- og gatestrukturer. Innenfor 

dette rammeverket må planen være fleksibel og gi rom for gode idéer og nyskapende og 

spennende løsninger. 

 

Det skal planlegges for et helhetlig og framtidsrettet trafikksystem som reduserer det samlede 

transportbehovet, demper trafikkveksten, og tilrettelegger for gange, sykkel og 

kollektivreiser. Interntrafikken og transportbehovet til stasjonen må løses, og i tillegg 

tilgjengeligheten til Hønefoss som kommunesenter og regionsenter. Noen av tiltakene vil 

kunne være så omfattende at de vanskelig vil kunne finansieres over fylkeskommunale og 

kommunale budsjetter. Nullvekstmålet i personbiltrafikken legges til grunn for planen, jf. 

NTP 2018-2029 og mulighet for en etterfølgende utviklingsavtale med staten.  

 

Områdereguleringen bør være overordnet og ha et langsiktig og strategisk fokus. En sterk 

befolkningsvekst i Hønefoss vil få økonomiske konsekvenser også innenfor kommunens andre 

tjenesteområder, som teknisk infrastruktur, skole, barnehage, omsorg osv. En rask prosess 

fram mot vedtak av planen betinger at detaljene knyttet til ny bebyggelse fastlegges i egne 

detaljreguleringer. Pågående plansaker innenfor avgrensningen vil være del av grunnlaget for 

utforming av planen, men områdereguleringen kan konkludere annerledes enn disse. 

 

Beskrivelse av saken  

 

Plantype, detaljering og avgrensning 

Planen fremmes som en områdereguleringsplan.  

 

Det vil være tids- og ressurskrevende å utarbeide en områderegulering for et så stort 

sentrumsområde. Planområdets størrelse, og forventninger knyttet til tidspunkt for vedtak av 

planen, betinger at detaljene knyttet til ny bebyggelse fastlegges i egne detaljreguleringer - 

gjennom at det stilles krav om detaljregulering før utbygging kan skje.  



 

Utarbeidelsen av en byplan er kompleks, derfor er planavgrensningen ved vedtak av 

planprogrammet satt slik at den gir rom for en planmessig løsning av utfordringene 

planarbeidet vil møte. Planavgrensning er foreslått ut fra hvilke forhold planen tar sikte på å 

løse. Forslag til planavgrensning muliggjør å erstatte 64–planen, vurdere kollektiv-knutepunkt 

og trafikkløsninger for sentrum, og er samtidig tilpasset til Bane Nors planområde for 

Ringeriksbanen med Inter City-stasjon. 

 

Innenfor avgrensningen er det innlemmet arealer opp mot jernbanestasjonen som det vil 

igangsettes/ er igangsatt egne reguleringsplaner for; Soknedalsveien 5-27 og arealer inntil 

jernbanestasjonen (mulig del av pågående privat detaljregulering for Øya). Hensikten er å 

detaljere stasjonstorg, kollektivknutepunkt, forbindelsen inn mot dagens sentrumskjerne og 

grensesnitt mot statlig detaljregulering for Ringeriksbanen.   

 

Det vil kontinuerlig i planprosessen 

vurderes om områdereguleringen 

bør deles i mindre enheter med ulik 

fremdrift og plangrense.  

 

Utredninger knyttet til 

trafikksystem forutsetter i stor grad 

et overordnet fokus, har et 

influensområde som går ut over 

planavgrensningen til 

områderegulering for Hønefoss og 

blant annet dekker ny E16 med nye 

innfartsveier/ og -mønster til 

sentrum. Nytt trafikksystem vil 

kunne strekke seg utover 

områdereguleringen. Tilførselsveier 

må løses ved at man igangsetter 

egne planer etter at arbeidet med 

pågående transportutredning og 

områdereguleringen har gitt svar på 

hva det er behov for.  

 

Kart på side 13 i planprogrammet 

viser planavgrensningen.  

 

 

 

 

 

 

 

Gjeldende detaljreguleringer  

Gjeldende detaljreguleringer hvor det er bygd i henhold til plan vil det ikke gjøres materielle 

endringer i, så sant de ikke berøres av nye overordnede strukturer som foreslås regulert.   

 

Figur 1- Foreslått planavgrensning  



Håndtering av pågående planarbeid og nye planinitiativ innenfor planavgrensningen 

Det vises til sak «431 Områderegulering Hønefoss – Behandling av private planinitiativ og 

planforslag innenfor planavgrensningen» som fremmes for formannskapet i samme møte 

som sak om fastsetting av planprogrammet, den 20.2.2018.  

 

Pågående plansaker innenfor avgrensningen vil være del av grunnlaget for utforming av 

planen, men områdereguleringen kan konkludere annerledes enn disse. 

 

Innspill til planarbeidet og uttalelser/ merknader til planprogrammet  

Ringerike kommune varslet oppstart av planarbeidet til berørte parter i brev av 04.07.2017 og 

kunngjorde det i Ringerikes Blad 08.07.2017, samt på kommunens nettsider.  

(Jf. plan- og bygningslovens § 12-8) 

 

Samtidig ble høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram varslet (jf. plan- og 

bygningslovens § 4-1). Frist for komme med innspill til oppstart av planarbeid og høring av 

planprogram var 03.11.2017.  

 

Det er mottatt 30 innspill/ uttalelser til oppstart av planarbeid/ høring av planprogram. De 

fleste av disse er innspill til planarbeidet, ikke til planprogrammet. Innspillene er en del av 

grunnlaget for utarbeidelse av planforslaget.  

 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg: «Vurdering av uttalelser 

ved varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram». 

 

Mange av innspillene tar opp temaer og problemstillinger det allerede er tenkt mye på og som 

er en naturlig del av planarbeidet videre. Innspillene gir en indikasjon på hva folk i Ringerike 

er opptatt av når det kommer til byen vår. De har vært med på å forme temaer til foreslått 

medvirkningsprogram for høsten 2018.  

 

Et utvalg av momenter fra innspillene: 

 Bevare grøntområder, ta i bruk elva mer  

 Transportsystem 

 Hensyn til verneverdig bebyggelse, kulturmiljøer, kvartalsstruktur, og byggehøyde.  

 Byen for alle, og attraktiv og trygg for barn og unge 

 Attraktiv by for forretninger og tjenesteyting.  

 Fortetting 

 Høy utnyttelse av egne tomter 

 Forutsigbarhet i forhold til framdrift av planarbeidet 

 Utbygging må skje kontinuerlig 

 Lavere utnyttelse på Tippen enn i mulighetsstudiet til Snøhetta 

 Planavgrensning, blant annet om å ta Soknedalsveien 5-27 ut av planen. 

 Konkrete innspill på egne arealer (Jan Solberg) 

 

Endringer i planprogrammet etter oppstart og høring 

De viktigste endringene som følge av høring av planprogrammet følger under. 

 

Plantype og detaljeringsgrad er foreslått. 

Se eget pkt. om Plantype, detaljering og avgrensning. 

 



Framdriftsplan  

Rådmannens forslag til planprogram har en framdriftsplan hvor vedtak av områdereguleringen 

antydes på nyåret 2020.  

 

Utredningsprogrammet er etter offentlig ettersyn detaljert/presisert Foreliggende 

utredninger/analyser er listet opp, det samme er behov for utredninger. Foreliggende 

utredninger/analyser (kunnskapsgrunnlag) vil danne grunnlag for utarbeidelsen av 

områdereguleringen, men må suppleres der det er ufullstendig, utdatert eller ikke komplett/ 

ikke foreliggende. Eksisterende og nytt kunnskapsgrunnlag skal legges til grunn for utforming 

av plankart og bestemmelser m.v.  

 

Organisering av planarbeidet 

Det er tilført en administrativ styringsgruppe som skal følge opp og sikre framdrift, 

ressursbruk, tverrsektoriell koordinering og forankring. 

 

Planavgrensning 

Planområdet er utvidet noe etter offentlig ettersyn av planprogrammet (jf. vedlegg X). Dette 

for å ivareta hensiktsmessig tilpasning til gjeldende reguleringsplaners avgrensning, og for å 

rydde opp i en gammel detaljregulering som ikke er gjennomført (oppheving av veisystem i 

gjeldende reguleringsplaner knyttet til avlastningsvei i 64-planen). 

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planprogrammet, og for å 

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Behovet for utredninger 

Det foreligger allerede en mengde relevante utredninger og analyser for byen Hønefoss. Disse 

vil så langt det er mulig danne grunnlag for utarbeidelsen av områdereguleringen.   

 

Kunnskapsgrunnlaget er likevel til dels ufullstendig og utdatert. Det er behov for flere 

utredninger og revisjon av noen, dette fordi forutsetningene som lå til grunn da de ble 

utarbeidet nå er endret (blant annet som følge av statlig regulering av Ringeriksbane og E16).  

 

Som eksempel er kunnskapsgrunnlaget mangelfullt for å regulere byggegrense til vei 

(avviksbestemmelser kan muliggjøre bygging i gul og rød støysone i byområder, men dette 

forutsetter at støyforholdene er utredet, luftkvalitet vil også være en faktor). Det er også 

igangsatt arbeid med å supplere kunnskapsgrunnlaget for å ta stilling til bevaringsverdige 

bygninger og bygningsmiljøer utenfor hensynssonene i kommuneplanen - hvorvidt det/de 

enkelte skal bevares eller på hvilke vilkår de skal kunne erstattes. Kunnskapsgrunnlaget 

innenfor teknisk infrastruktur og overvannshåndtering er også mangelfullt.  

(Jf. planprogrammets utredningsprogram)   

 

Det må ligge et tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag til grunn for utredning av konsekvensene 

for miljø og samfunn (jf. plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredninger). 

Utredningsprogrammet er utformet for å ivareta dette. Hvis kunnskapsgrunnlaget er 

utilstrekkelig vil dette også gi risiko for innsigelse. 

 

Utredningsprogrammet skal ha en situasjonsbeskrivelse/problemstillinger, si noe om hva som 

skal utredes og hvordan.    

 



Framdrift 

Planprogrammet har en framdriftsplan som antyder vedtak av områdereguleringen på nyåret 

2020. 

 

Framdriftsplanen gir nødvendig tid til en forsvarlig planprosess, og til å sikre god 

medvirkning og gjennomføringskraft. 

 

Framdriften som lå i planprogram til offentlig ettersyn viste vedtak høsten 2019. Denne 

framdriften forutsatte politisk behandling i april og normal lengde på høringsperioden. Utsatt 

politisk behandling, vedtak om 3 uker ekstra lengde på høringen og utsatt frist for 

høringsparter er bakgrunnen for at vedtakstidspunkt er flyttet til mars 2020.  

  

Det presiseres at framdriftsplanen avhenger av en rekke avklaringer som må skje med 

fastsetting av planprogrammet. Dette er knyttet til detaljeringsgrad av planen, omfang av 

medvirkning, håndtering av private pågående planarbeid og nye planinitiativ, ressurser til 

arbeidet, og om det skal gjennomføres mulighetsstudier for områder som det ikke ligger 

føringer for eller for å få sikret sammenhenger i mobilitet og blågrønnstruktur. 

 

Medvirkning  

Plan- og bygningslovens minstekrav til medvirkning omfatter høring og offentlig ettersyn av 

planprogram og planforslag. Kommunen har også et særlig ansvar for å sikre aktiv 

medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Blant 

annet vil planverksted for ungdom være aktuelt.   

 

Det vil opprettes en internettside for planarbeidet for Hønefoss sentrum, på 

www.ringvirkninger.com, hvor man kan finne kunngjøringer, dokumenter i saken og følge 

med på framdriften.  

 

Framdriftsplanen i anbefalt planprogram gir tid til god forankring blant innbyggere, næringsliv 

og parter i byutviklingen. Det vil gjennomføres en bred medvirkning underveis i 

planprosessen gjennom åpne informasjonsmøter og planverksteder / temamøter. 

 

Rådmannen foreslår 5 planverksteder i tidsrommet august til desember 2018 – på dagtid for 

formannskapet og på kveldstid åpent for påmelding med invitasjoner til kommunestyret og 

aktuelle parter. Aktuelle temaer er fysisk utforming, byen for alle (attraktivitet og mangfold), 

næringsutvikling/handel/kultur, transportsystem, og idrett og friluftsliv.  

 

I tillegg ligger planverksted for FS om stasjonsområdet i framdriftsplanen. 

 

Framdriftsplanen gir nødvendig tid til informasjon og dialog med grunneiere, initiativtakere 

næringsliv. 

 

Planprosess  

Planarbeidet utløser krav om KU og planprogram (jf. forskrift om konsekvensutredninger for 

planer etter plan- og bygningsloven og plan- og bygningsloven). 

 

Det legges opp til at formannskapet, som styringsgruppe, skal avklare prinsipielle spørsmål 

underveis i prosessen 

 



 
Figur 2: Figuren viser planprosessen, den røde sirkelen viser hvor langt arbeidet med områdereguleringen har 

kommet. (Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet) 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 
Sak: 20/17 

Saksprotokoll - Oppstart av 431-Områderegulering Hønefoss og høring av planprogram 

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

  

1. Det anbefales oppstart av områderegulering nr. 431 - Områderegulering Hønefoss  

2. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.  

3. Rådmann gis fullmakt til å gjøre mindre endringer før høring og offentlig ettersyn.  

4. Planprogram for områderegulering Hønefoss fastsettes endelig av kommunestyret.  

5. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplaner som overlappes av ny plan.  

6. Underveis i planprosessen skal det vurderes å dele planen i mindre enheter med ulik fremdrift og 

plangrense.  

 

Området Sjongslunden innlemmes i planavgrensningen.  

Forlenget høringsfrist med 3 uker. 

 

 

Andre relevante tidligere behandlinger og vedtak  

Det vises til sak om oppstart av planarbeid og høring av planprogram (vedlagt).  

 
Utvalg Dato/sak Vedtak 

Kommunestyret 30.10.2008 sak 136/08 KDP for nytt hovedvegsystem i Hønefoss. 

 

Kommunestyret 02.12.2010 sak 130/10 Ringerikspakka - vedtatt oppstart. 

Kommunestyret 24.04.2014 sak 59/14 Reguleringsplan 64 og forholdet til de pågående 

samferdselsprosjektene – framdrift og planprosess. 

Formannskapet 02.12.2014 sak 208/14 Planarbeid for «Byplan Hønefoss» skal startes opp...» 

Kommunestyret 30.04.2015 sak 62/15 Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030. 

Kommunestyret 27.08.2015 sak 103/15 Vedtak av KVU for transportsystemet i Hønefoss. 

Kommunestyret 27.08.2015 sak 104/15 Oppstart av områdeprogram for Hønefoss. 



Kommunestyret 30.06.2016 sak 109/16 Plansamarbeid i Ringeriksregionen. 

Kommunestyret 29.09.2016 sak 124/16 Kommunal planstrategi 2016-2020. 

 

Juridiske forhold  

Vedtak om fastsetting av planprogram, etter pbl. § 12-9, vil gjøres av kommunestyret for 

forankring hos øverste planmyndighet. 

 

Planarbeidet utløser krav om KU etter forskrift om konsekvensutredninger for planer etter 

plan- og bygningsloven. Videre er det krav om planprogram etter plan- og bygningsloven § 

4.1 og KU-forskriften § 5. Fastsatt planprogram kan ikke påklages. 

 

Økonomiske forhold 

Kommunen står selv for planleggingskostnadene, inkludert konsekvensutredning med 

tilhørende utredninger og undersøkelser, risiko- og sårbarhetsanalyse, utarbeidelse av 

plankart, bestemmelser osv. 

 

Området som er varslet regulert er anslagsvis i størrelsesorden 1,4 km2. Arbeidet med en så 

stor og kompleks plan er vanskelig å prise da prosessen kan bli svært tidkrevende og 

uforutsigbar. Det er derfor ikke mulig å gi et kostnadsoverslag for planarbeidet før det er mer 

konkretisert. Blant annet må planprogrammet, framdriftsplan og omfang av medvirkning være 

fastsatt, og detaljeringsgrad av planen må være avklart. Det må være avklart for eksempel om 

deler av arealene skal fremmes som egne detaljreguleringer, og om det skal gjennomføres 

mulighetsstudier for områder som det ikke ligger føringer for eller for å få sikret 

sammenhenger i mobilitet og blågrønnstruktur. Omfang av ekstern konsulenthjelp må også 

være avklart, også kapasitet og kompetanse til arbeidet internt i kommunen.  

 

På denne bakgrunn kan ikke rådmannen per i dag legge frem 3 alternative datoer for 

ferdigstillelse av planen, med utgreing av ressursbehov, (jf. FS2 sin anmodning ved oppstart 

av planarbeid og høring av planprogram 20.06.2017 sak 20/17).  

 

Det er ikke gitt noe pristilbud på et slikt arbeid, men grove erfaringstall tilsier at dette 

arbeidet kan koste fra 4 – 9 millioner.  

 

Oppfølging og gjennomføring av områdereguleringen – etter at planen er vedtatt  

Det vil bli aktuelt med rekkefølgebestemmelser for å sikre gjennomføring av tiltak som inngår 

i planen. 

 

På bakgrunn av vedtatt reguleringsplan vil det være aktuelt med utbyggingsavtaler mellom 

ulike aktører og kommunen, knyttet til finansiering og utbygging av teknisk infrastruktur og 

kanskje grønnstruktur. 

 

Utbyggingsavtaler, intensjonsavtaler, og makeskifteavtaler med tilhørende forhandlinger bør 

igangsettes før 1. gangs behandling av områdereguleringen hvis det skal utarbeides en 

områderegulering med overordnede strukturer som berører privat grunn osv. Dette for å sikre 

at planen kan gjennomføres, og for å unngå behov for ekspropriasjon.  

 

 

Rådmannens vurdering  



Planprogrammet har en framdriftsplan som er utformet for å oppfylle målene for 

byutviklingen og antyder vedtak av områdereguleringen på nyåret 2020. 

 

Framdriftsplanen gir nødvendig tid til en forsvarlig planprosess og til å sørge for at planen blir 

et godt styringsverktøy for langsiktig vekst og utvikling. Den gir tid til god forankring blant 

innbyggere, næringsliv og parter i byutviklingen, og til dialog med grunneiere for å sikre 

gjennomføringskraft. 

 

Rådmannen har forståelse for at det lenge har vært forventninger om at gjeldende overordnet 

regulering (64-planen) erstattes. Det vises for øvrig til at arbeidet med områdereguleringen nå 

har kommet godt i gang, deriblant samarbeid med regionale myndigheter. Interne ressurser er 

prioritert og areal- og byplankontoret er styrket for å ivareta framdrift i resten av 

saksporteføljen.   

 

Områderegulering for Soknedalsveien 5-27 kan være vedtatt i 2019 og vil tilfredsstille 

forventingene om at kommunen skal tilrettelegge for rask og stor vekst. Planen er igangsatt 

og planlegges sendt inn slik at den kan 1. gangs behandles etter at statlig reguleringsplan for 

Ringeriksbanen og E16 er lagt ut til offentlig ettersyn. Den består av et stort areal inntil 

jernbanestasjonen, med én grunneier. Planskissene (per januar 2018) antyder at planen kan 

legge til rette for 600 leiligheter, 20 000 m2 kontor/ hotell/ leiligheter og 10 000 m2 

forretning. 

 

Rådmannen presiserer at privat planlegging og utbygging til en viss grad vil kunne gå parallelt 

etter offentlig ettersyn av områdereguleringen - og dermed at ikke alle private 

detaljreguleringer fremmes for vedtak samtidig eller etter vedtak av områdereguleringen.  

(Jf. sak om behandling av private planinitiativ og planforslag innenfor planavgrensningen, som 

fremmes til samme formannskapsmøte som fastsetting av planprogrammet (20.02.2018) 

 

Hva vi kan oppnå: 

Gode overordnede plangrep for å sikre eksisterende og nye kvaliteter som kan gjøre oss 

konkurransedyktige i målet om vekst.  

Overordnete strategiske grep er knyttet til trafikksystem, grønnstruktur (bl.a. sambruk park/ 

uteoppholdsarealer og overvannshåndtering), byroms- og gatestrukturer, 

bebyggelsesstruktur- og høyder, sol- og skygge, og bevaring av verdifulle bygningsmiljøer.  

 

Grepene vil kunne muliggjøre høyere tetthet av boliger og arbeidsplasser, bedre kvaliteter 

knyttet til rekreasjon, helhetlige og overordnete estetiske føringer. Dette forutsetter for øvrig 

planlegging på tvers av eiendomsgrenser for å sikre sammenheng og tetthet ved senere 

utbygging av ubebygde og lite bebygde arealer.  

 

Nødvendig tid til å sikre at planen har verktøy for redusere trafikkveksten. 

Knyttet til for eksempel bedre tilgjengelighet og attraktive traséer for gående og syklende, 

parkeringsnorm, -restriksjoner og sambruksløsninger. 

 

En godt forankret områderegulering med felles eierskapsfølelse blant politikere, innbyggere 

og næringsliv som bidrar til enklere gjennomføring av tiltak innenfor planen. 

Dette forutsetter inkludering, og for at medvirkningen skal være reell må den være basert på 

aktuelle problemstillinger og planløsninger. 

 



Tilstrekkelig tid til dialog med grunneiere er avgjørende for å bidra til å sikre vekst, 

transformasjon av ubebygde arealer, sambruk av parkeringsarealer, og forutsigbarhet for 

gjennomføring.   

 

Mer forutsigbarhet for at man unngår innsigelser fra statlige og regionale fagmyndigheter  

Framdriftsplanen gir tid til tilstrekkelig dialog med fagmyndighetene. 

 

 

Alternative løsninger 

I samsvar med formannskapets forventninger er det i saken presentert en alternativ 

framdriftsplan med vedtak av områdereguleringen i inneværende valgperiode; i august 2019. 

Rådmannen har blitt bedt om å vurdere muligheten for parallelle prosesser for snarest mulig å 

få en vedtatt områderegulering.  

 

Dersom formannskapet ønsker å fatte vedtak av planprogram alternativ 2, med egen 

framdriftsplan og planprosess som antyder vedtak i august 2019, kan forslag til vedtak være:  

 

«Planprogram for 431 Områderegulering Hønefoss alternativ 2, datert 06.02.2018, 

fastsettes.» 

 

Medvirkning i planprogram alt. 2 

Innenfor framdriftsplanen i planprogram alternativ 2 blir det begrenset med tid til 

medvirkning. Grupper som krever spesiell tilrettelegging må prioriteres (jf. pbl. § 5-1). Det er 

i framdriftsplanen vist planverksteder i juli og august 2018. 

(Jf. detaljert framdriftsplan - vedlegg til planprogram alt. 2) 

 

Det er sannsynlig at kunnskapsgrunnlaget ikke vil være komplett før i august, og at 

planforslaget vil måtte utarbeides hovedsakelig i perioden fra august til desember. 

Det må i denne perioden prioriteres å utarbeide plandokumentene, sikre politisk forankring 

og samrå med statlige og regionale fagmyndigheter.  

 

Dialog/avtaler med private grunneiere kan det bli svært begrenset med tid til. 

 

Fordeler knyttet til vedtak i august 2019 

Framdriftsplanen viser vedtak av områdereguleringen i inneværende valgperiode og dermed 

av de samme folkevalgte som startet opp planarbeidet, hvilket kan gi mindre risiko for 

forsinkelser ved sluttbehandling av planen.  

 

Framdriftsplanen viser at kommunen ønsker at en områderegulering skal komme på plass så 

snart som mulig og at vi har en klar intensjon om en effektiv prosess fram mot vedtak av 

områdereguleringen. 

 

 

 

Ulemper knyttet til vedtak i august 2019 

Utforming av planen og utredning av konsekvenser for miljø og samfunn forutsetter et 

tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, hvilket kan komme i strid med ønsket om parallelle 

prosesser – altså at løsninger utvikles og bestemmes før kunnskapsgrunnlaget er fullstendig. 

(Jf. figuren om planprosess).   



 

Det vil være mer usikkert om framdriften kan holdes.  

For lite tid til medvirkning vil kunne gi dårligere forankring og eierskapsfølelse blant 

politikere, innbyggere og næringsliv, og det vil være usikkert om tiltak innenfor planen kan 

gjennomføres.  

Opplegg for medvirkning og forankring må være basert på aktuelle og konkrete 

problemstillinger og planløsninger, hvilket også kan komme i strid med ønsket om parallelle 

prosesser – altså at løsninger utvikles og bestemmes før medvirkning finner sted.  

Utformingen av planforslaget vil i større grad overlates til rådmannen, med mindre muligheter 

for reell medvirkning fra særlig innbyggere og næringsliv.  

 

Usikkerhet knyttet til om det som reguleres utenfor kommunens egne eiendommer kan 

gjennomføres uten ekspropriasjon.  

Dette skyldes at det er lite tid til dialog og avtaler med berørte grunneiere.   

 

Risiko for innsigelse til områdereguleringen.  

Dette fordi det er lite tid til tilstrekkelig samråd med fagmyndighetene. Dette gir mer risiko 

for sprekk i framdriften.  

 

Rådmannen mener at denne framdriften gir mindre forutsigbarhet i forhold til å nå målene 

vi har for områdereguleringen og byutviklingen.  

 

 

Vedlegg 

1. Forslag til planprogram alternativ 1, datert 06.02.2018 

2. Forslag til planprogram alternativ 2, datert 06.02.2018 

3. Oppsummering av uttalelser til oppstart og planprogram, med kommentarer 

4. Saksframlegg til oppstart av planarbeidet 

5. Saksprotokoll fra oppstart av planarbeidet 

6. Uttalelser  

a. Oslo kommune 

b. Fylkesmannen i Buskerud  

c. Statsbygg 

d. Bane BOR SF  

e. Buskerud Fylkeskommune Eiendom 

f. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen 

g. Den norske kirke 

h. Jevnaker kommune 

i. Statens Vegvesen 

j. Boligtjenesten 

k. Ringerike næringslivsforening 

l. Nordsia Vel 

m. Petersøyas Venner v/ Hans Bergan 

n. Anne-Berit Haugen Rijken 

o. Halvorsen og Reine AS på vegne av Tronrud Holding AS 

p. Martin Amundsen 

q. Jan H. Johansen 

r. Lillann Aslaksrud  og Reidar Aslaksrud 

s. Reidar Rokseth 



t. Harald Heggen Brørby 

u. Block Watne AS v/ Frank Engejordet og Bjørn Røgeberg 

v. Jan Solberg 

w. Bodil Anne-Lise Gusgaard og Eirik Ørbog 

x. Ole Haakon Opperud 

y. Tronrud Eiendom AS 

z. Knut Helle 

æ. Knut Ridderhus 

ø. Hans Bergan 

å. Ole Hervik Frantzen  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.02.2018 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Knut Kjennerud 

saksbehandler: Linda Nethus 
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Ringerike kommune – Planprogram for områderegulering Hønefoss

Plannavn OMRÅDEREGU LERI N G FOR HØN EFOSS

ESA ID 17/1379

Plan I D 431

Hensikt med planen Hensikten er å gi overordnede rammer for hvor og hvordan Hønefoss sentrum skal utvikles. Fire hovedmålsetninger/tema:
- Kollektivknutepunktet i Hønefoss – bussterminal, drosjesentral, sykkelparkering – og tilknytning til jernbanestasjonen
- Byutvikling og fortetting – styrke sentrum gjennom fortetting med boliger og arbeidsplasser
- Mobilitet – snu utviklingen og tilrettelegge for gange og sykkel
- Styrke offentlige rom, parker og blågrønne strukturer

Planavgrensning Foreslått planavgrensning til fastsetting av planprogram er vist på side 13. Avgrensningen er satt slik at den gir rom for en planmessig løsning av
utfordringene planarbeidet vil møte.

Sammendrag Planprogrammet redeg jør for:

- Mandat, hensikt og målsetninger for planarbeidet (Innledning)
- Rammer og premisser for planarbeidet
- Beskrivelse av dagens situasjon
- Sentrale tema i planarbeidet
- Forslag til utredningsprogram
- Planprosess og framdrift

Planprogrammet skal ligge til grunn for videre planarbeid og utredninger i arbeidet med områderegulering for Hønefoss .

Framdriftsplan Vedtak av oppstart og utleggelse av forslag til plan program til offentlig ettersyn: juni 2017
Fastsettelse av planprogram : vår 2018
Utarbeidelse av planforslag
Vedtak om høring av planforslag: sommer 2019
Vedtak av plan: vår 2020

Organisering Forslagsstiller: Ringerike kommune
Planmyndighet: Ringerike kommune
Ansvarlig myndighet konsekvensutredning: Ringerike kommune

Prosjektgruppe: Rådmannen med innleide konsulenter
Styringsgruppe: Formannskapet
Administrativ styringsgruppe: Rådmannen
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FORORD

Det er satt i gang formelt planarbeid for Hønefoss sentrum. Hensikten med arbeidet er å
legge til rette for en god og helhetlig utvikling av Hønefoss, og lage en plan som kan gi
noen overordnede rammer for hvor og hvordan byen skal utvikles .

Ringeriksbanen er under planlegging, og Hønefoss vil få et InterCity - tilbud som gir ca. 30
min. reisetid til Oslo. Som følge av Ringerikesbanen f orventes det en økt befolkningsvekst
i Hønefoss, og som kan gi opp 10.000 nye innbyggere frem mot 20 30. Ringerike
kommune vil kunne ha 40.000 innbygg ere i 2030, og regionen nærmere 80.000. En ny
jernbanes tasjon i Hønefoss må p lanlegges som et godt integr ert kollektivknutepunkt i
byen.

I brev fra Samferdselsdepartementet ( datert 30.08.2015 ) forventes det at lokale
myndigheter bygger opp under investeringene for Ringeriksbanen og ny E16 gjennom
aktuelle virkemidler på sine ansva rsområder , og at transportetatene og lokale myndigheter
i samarbeid legger til rette for at nytten av prosjektene blir best mulig.

Hønefoss er en by og regionsenter m ed korte avstander. En h andels - og
byutvikling sanalyse fra 2012 viste at 60 % av befolkningen b or i eller rett utenfor sentrum .
30 % bor innenfor 20 minutters gangavstand og 65 % har mindre enn 15 minutters
sykk eltur fra Søndre Torv. Samtidig er det gode muligheter for å fortette Hønefoss
sentrum med flere boliger og ar beidsplasser tet t på stasjonen. Dette igjen gir stort
pot ensial for å tilrettelegge for gående og syklister i Hønefoss.

Ringerike kommune, 06.02.2018



2

Ringerike kommune – Planprogram for områderegulering Hønefoss

IN N H OLDSFORTEGN ELSE

1 INNLEDNING ................................ ................................ ................................ ............. 3

1.1 Bakgrunn / mandat for planarbeidet ................................ ................................ .. 3

1.2 Formål med planen og planprosessen ................................ .............................. 4

1.3 Målsetninger ................................ ................................ ................................ ...... 5

2 RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET ................................ ................. 6

2.1 Statlige og regionale planforutsetninger ................................ ............................ 6

2.2 Kommunale rammer og planforutsetninger ................................ ....................... 8

2.3 Planavgrensning, plantype og detaljering ................................ ....................... 13

3 Beskrivelse av dagens situasjon ................................ ................................ .......... 14

3.1 By - og landskapsbilde ................................ ................................ ..................... 14

3.2 Kulturminner og kulturmiljø ................................ ................................ .............. 15

3.3 Blågrønn struktur og naturmangfold ................................ ................................ 15

3.4 Sosial infrastruktur, idrett, skole, barnehage og rekreasjon ............................ 16

3.5 Teknisk infrastruktur - ................................ ................................ ....................... 17

3.6 Fareområde og forurensning ................................ ................................ ........... 17

3.7 Sykkel ................................ ................................ ................................ .............. 18

4 SENTRALE TEMA I PLANARBEIDET ................................ ................................ ... 19

4.1 Bakgrunn og behov ................................ ................................ ......................... 19

4.2 Knutepunktet i Hønefoss ................................ ................................ ................. 19

4.3 Byutvikling og fortetting ................................ ................................ .................... 20

4.4 Mobilitet ................................ ................................ ................................ ............ 20

4.5 Offentlige rom, parker og blågrønne strukturer ................................ ................ 21

5 FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM ................................ ............................... 22

5.1 Planfaglige temaer som skal undersøkes og/eller utredes ............................... 22

5.2 Metode og framstilling ................................ ................................ ...................... 30

6 PLANPROSESS OG FRAMDRIFT ................................ ................................ .......... 31

6.1 Planprosess ................................ ................................ ................................ ..... 31

6.2 Organisering ................................ ................................ ................................ ..... 31

6.3 Medvirkning ................................ ................................ ................................ ...... 32

6.4 Framdrift ................................ ................................ ................................ ........... 32

REFERANSER ................................ ................................ ................................ .................. 34

vedlegg ................................ ................................ ................................ ............................. 35



3

Ringerike kommune – Planprogram for områderegulering Hønefoss

1 I N N LEDNIN G

1.1 Bakg runn / mandat for planarbeidet
Planprogrammet redegjør for planprosessen gjennom beskrivelse av formål , rammer - og
retningslinjer, dagens situasjon, sentrale målsetninger , utredningsbehov, medvirkning og
fra mdrift. Visjon og byutviklingsstrategi skal utformes som del av planarbeidet .

M andatet for igangsetting av arbeid med områderegulering for Hønefoss er
kommunestyret s vedtak 30.6.2016 i sak (109/16) om plansamarbeid i Ringeriksregionen.
Det er gjort flere sentrale vedtak som har ført frem til denne prosessen.

I 2014 vedtok kommunestyret å avvente oppheving av reguleringsplan nr . 64 (stadfestet i
1976), som er dagens byplan for Hønefoss sentrum . Dette ble gjort for å legge til rette for
en samordning med planarbeid for Ringeriksbanen, stasjonsområdet og innfart sløsninger
fra E16. Det ble vedtatt at 64 - planen bør oppheves gjennom en plan prosess hvor en ny
plan tilpasset fremtidig behov erstatter den gamle.

Parallelt med plan arbeid for Hønefoss skal det også utarbeides en regional plan for
Ringeriksregionen , hvor målet er samordning på tvers av kommunegrenser for å legge til
rette for en bærekraftig utvikling fo r bolig, næring, arealbruk og transport. Arbeidet er
igangsatt. Den regionale planen vil blant annet munne ut i en tiltaksliste som kan
videreføres i en utviklingsavtale med staten (jf. sak om oppstart av Ringerikspakke og
konseptvalgutredning vedtatt i KS T 2.12.2010 og kap. 2.2 i planprogrammet) .

For å løse transportsystemet og gi en bedre fremkommelighet i Ringeriksregionen kan det
bli nødvendig å gjøre tiltak i vegnettet. Dette må til for å gi bedre fremkommelighet for
buss, gange og sykkel. I og med at det totale transportnettet blir så omfattende endret
med ny E16 og Ringeriksbane må det vurderes endring og avklare prinsipper. Dette kan
være at man skal kjøre inn til byen og ut igjen, i stedet for gjennom byen. Det bør vurderes
gode løsninger som tanger er byen fremfor å belaste bykjerne. Innfartsparkering og nye
bruer kan være en del av en slik løsning. Det bør legges vekt på å legge til rette for
fremtidsrettet løsninger som autonome busser og andre utslippsfrie, støysvake løsninger
som bedre passer inn i et trivelig bybilde. Noen av tiltakene vil være så omfattende at de
vanskelig vil kunne finansieres over fylkeskommunale og kommunale budsjetter. For

Hønefoss sentrum er det en rekke utfordringer som skal løses og hvor plangrepene blir
svært viktige. De tte forutsetter god og samordnet koordinering mellom fylkeskommunen,
kommunene og staten for de ulike planene i regionen.

Figur 1 - 1 Ringeriksregionen består av Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner (Kilde:
Næringsmagasin 1 - 2015 for Ringeriksregionen)
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1.2 Formål med planen og planprosessen
Hensikten med planforslaget er å fastlegge noen overordnede ramme r for utvikling av
Hønefoss som et attraktivt, kompakt og bærekraftig regionsenter , med en tydelig identitet
og et bredt utvalg av funksjoner. I Hønefoss skal det bygges opp under de store
samferdselsinvesteringene som kommer , ved å tilrettelegge for befolkningsvekst og nye
arbeidsplasser i sentrum, i samsvar med målet i kommuneplanens samfunnsdel -
Hønefoss skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. En bærekraftig og
funksjonell løsning for trafikkavvikling en i Hønefoss vil være en sentral del av arbeidet .

Ringeriksbanen er u nder planlegging , og det er ventet at reguleringsplanen for prosjektet
legges ut til offentlig ettersyn våren 2018 . I følge Nasjonal Transportplan (NTP) 2018 - 2029
blir byggestart for Ringeriksbanen og E16 i 2021 . Ringeriksbanen vil forkorte reisetiden
me llom Oslo og Bergen betraktelig. Ringeriksbanen vil være en del av IC - nettverket rundt
Oslo, og knytte regionen og Oslo sammen . Bergensbanen vil på sikt kunne ta over noe av
flytrafikken mellom Østlandet og Vestlandet. B åde InterCity - togene og B ergensbanen vil
stoppe i sentrum .

V ekstkraften Ringeriksbanen utløser skal brukes til å videreutvikle Hønefoss . Med de rette
grepene kan Hønefoss utvikles til en levende og vital by, noe mer enn kun en soveby for
Oslo. Hønefoss skal bli mer kompakt og tilgjengelig , slik at innbyggerne kan nå det meste
til fots eller med sykkel . Dette vil igjen gi grunnlag for mer bykvalitet og liv i sentrum, et
bedre marked for sentrumshandel , og et variert service - og kulturtilbud. Hønefoss skal bli
triveligere og mer tilgjengelig f or alle, også for de som av ulike grunner har begrenset
aksjonsradius , som funksjonshemmede, barn og eldre.

Tilknytning mellom Hønefoss stasjon, sentrum og annet kollektivtilbud blir en viktig del av
planarbeidet. Muligheter for å etablere en kollektivaks e og bedre framkommeligheten for
buss vil også være viktig.

Det skal planlegges for et framtidsrettet og miljøvennlig transportsystem , tilpasset
forventet og ønsket befolknings - og næringsvekst. Stasjonsområdet bør være lett
tilgjengelig for gående, syklen de og kollektiv reisende. Det må også v urderes hvordan
bilen kan komme seg effektivt inn til sentrum og jernbanestasjonen, og ut igjen ut en
nødvendigvis å måtte k jøre gjennom byen. Et framtidig trafikksystem må blant annet løse
transportbehovet til stasjonen. E n del av løsningen vil kunne bli et nytt veisystem .

Statens v egvesen har på bestilling fra Samferdselsdepartementet , utarbeidet en
konseptvalgutredning (KVU) for Hønefoss.

S tatlig plan for Ringeriksbanen og E16 og regio nal plan for Ringeriksregionen vil eventuelt
sammen med KVU legge føringer for planarbeidet for Hønefoss sentrum og mulighetene
fo r å søke om en utviklingsavtale med staten .

KVU Hønefoss omfatter mulige strategier for utvikling av infrastruktur i Hønefoss sentrum
fram mot 2040. Statens vegvesen anbefaler M iljøkonseptet , som innebærer stor satsing
på kollektivtransport, sykling og gåing, redusert bilbruk i sentrum og tiltak som binder
nord - og sørsiden av byen bedre sammen.

1. Ringerike kommunes uttalelse til KVU Hønefoss ( 27.8.2015 ) Ringerike kommune
mener at ingen av konseptene ser ut til å løse utfordringene for fremtidens
transportsystem og forhold knyttet til arealbruk og utbygging i Hønefoss når
Ringeriksbanen blir bygd.

2. Ringerike kommune slutter seg til Statens vegvesens anbefaling om at
Miljøkonseptet legges til grunn for videre planlegging i Hønefoss.

3. Miljøkonseptet løser ikke den totale trafikkbelastningen for byen Hønefoss i
framtiden. En kombinasjon med nye elementer fra Sentrumskonseptet må derfor
m edtas i den videre planleggingen, herunder trafikkavviklingen til/fra
jernbanestasjonen hvis plasseringen blir i sentrum.

4. Kommunen vil ha en sentral rolle i videre planlegging og ved gjennomføring av
en eventuell Bypakke Hønefoss. KVU Hønefoss skal danne g runnlag for
regjeringens konklusjon om videre planlegging. Endelig avgjørelse sentralt må
derfor oppfattes som logisk og kunne aksepteres av lokalsamfunnet.

Buskerud fylkeskommune har ansvar for store deler av veinettet i Hønefoss og vil i løpet
av 201 8 gj ennomføre en omfattende trafikkutredning for Hønefoss i samarbeid med
kommunen . Tiltak som framk ommer i denne utredningen bør innarbeides i planarbeidet
for Hønefoss sentrum .

En utfordring for planarbeidet er ønsket om sterk vekst i Hønefoss parallelt med nasjonale
forventning er om en reduksjon i biltrafikken i byområde r . Uten et effektivt transportsystem
øker presset på arealene utenfor byen , som igjen bidrar til å svekke sentrum som
knutepunkt og bomiljøkvaliteter forringes. Det blir viktig å se på tiltak som kan hindre
byspredning.
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1.3 Målsetninger
Overordnede mål for byutviklingen:

(1) Utvikle en attraktiv, levende, miljøvennlig og kompakt by, der
mennesker trives.

(2) Skape en fremtidsrettet by som bidrar til å redusere klimagassutslipp.
(3) Vekst i per sontransport skal tas av kolle k tiv, sykkel og gange.

Fire sentrale målsetninger/temaer er valgt for planarbeidet :

Kollektivknutepunktet i Hønefoss – lokalisering av blant annet bussterminal,
drosjesen tral, sykkelparkering – og tilknytning til jernbanestasjon en
Byutvikling og fortetting – styrke sentrum gjennom fortetting med boliger og
arbeidsplasser
Mobilitet – snu utviklingen og tilrettelegge for gange og sykkel
Offentlige rom, parker og blågrønne strukturer – knytte sammen eksiterende , og
si kre nye når byen fortettes

Dette er nærmere utdypet i kap. 4, Sentrale tema for planarbeidet .
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2 RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET

Dette kapitlet gir en kort fattet oversikt over de mest sentrale rammene for planarbeidet –
statlige, regionale og kommunale rammer og planforutsetninger.

Forslag til planavgrensning ved fastsetting av planprogram , er redegjort for og vist i
delkapittel 2.3.

2.1 Statlige og regionale planforutsetninger
Na sjonal transportplan 2018 - 2029

Regional plan for kulturminnevern i Buskerud

Riksantikvarens bystrategi (og forvaltning av NB! - registrerte områder)

Osloregionens areal - og transportstrategi

Pågående arbeid med regional areal - og transportplan

Regional plan for ve rdiskaping og næringsutvikling

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging

Statlig planretningslinje for klima - og energiplanlegging i kommunene

RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen

Retningslinjer for behandling av støy i planleggingen T - 1442/2016

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T - 1520

LOV 2008 - 06 - 20 nr 42: Lov om forbud mot diskriminering på grunn a v nedsatt
funksjonsevne (diskriminerings - og tilgjengelighetsloven)

KVU Hønefoss - Konseptvalgutredning for transportsystemet i Hønefossområdet

Konseptvalgutredning for transportsystemet i Hønefossområdet (KVU Hønefoss) ble
ferdigstilt i 2015. Utredningen er utarbeidet av Statens vegvesen og omfatter mulige
strategier for utvikling av infrastruktur i Hønefoss by og det nære omland frem mot 2040. I
prosjektgruppen har også Ringerike kommune, Hole kommune, Jevnaker kommune,
Buskerud fylkeskommune og Jernbane verket vært deltakere.

Konseptvalgutredningen ble utarbeidet før planarbeidet for Ringeriksbanen ble prioritert,
og forholder seg i liten grad til effektene av Ringeriksbanen. KVU er til behandling i
kommunal - og moderniseringsdepartementet.

Ringerike kommunes uttalelse til KVU Hønefoss (vedtak i kommunestyret 27. 0 8. 2015 ):

Ringerike kommune mener at ingen av konseptene ser ut til å løse utfordringene for
fremtidens transportsystem og forhold knyttet til arealbruk og utbygging i Hønefoss når
R ingeriksbanen blir bygd.

Ringerike kommune slutter seg til Statens vegvesens anbefaling om at Miljøkonseptet
legges til grunn for videre planlegging i Hønefoss.

Miljøkonseptet løser ikke den totale trafikkbelastningen for byen Hønefoss i framtiden. En
kombinasjon med nye elementer fra Sentrumskonseptet må derfor medtas i den videre
planleggingen, herunder trafikkavviklingen til/fra jernbanestasjonen hvis plasseringen blir i
sentrum.

Kommunen vil ha en sentral rolle i videre planlegging og ved gjennomfør ing av en
eventuell Bypakke Hønefoss. KVU Hønefoss skal danne grunnlag for regjeringens
konklusjon om videre planlegging. Endelig avgjørelse sentralt må derfor oppfattes som
logisk og kunne aksepteres av lokalsamfunnet.

Statlig detaljregulering av fellesp rosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE)

Tiltaket er definert som fellesprosjekt veg/bane og statlig reguleringsplan, og berører tre
kommuner (Bærum, Hole og Ringerike) og to fylker (Akershus og Buskerud).
Fellesprosjektet Ringeriksbanen / E16 Høgkastet - Hønef oss (FRE) er bundet prosjekt i
gjeldende Nasjonal transportplan (NTP). V edtak av NTP 2018 - 2029 er planlagt i Stortinget
sommeren 2017. Følgend e vil legge føringer for planarbeidet for Hønefoss sentrum :
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Plassering og utforming av Hønefoss jernbanestasjon
Prosjektet, og særlig Ringeriksbanen, vil knytte Ringerike nærmere Oslo ( r eisetid
med jernbanen fra Hønefoss til Oslo reduseres med 50 minutter fra dagens 1 time og
30 minutter til en reisetid på ca. 40 minutter , tilsvarende blir det redusert reisetid på
B ergensbanen)
Ny innkjøring og kryssplasse ring fra E16 inn mot Hønefoss vil kunne gi nye
trafikkmønstre og trafikkbelastning

Avgrensning for planarbeidet for Hønefoss sentrum vil tangere , eventuelt overlappe
plangrense for statlig regulering av Ringeriksba nen og E16. Varselområdet vil stedvis
overlappe med planområdet for FRE. Den statlige reguleringen vil kun omfatte
stasjonsområdet for jernbanen. Eventuelt kollektivknutepunkt med buss ved stasjonen må
kommunen avklare med planarbeidet for Hønefoss sentrum. Tilsvarende gjelder
arealutvikling rundt stasjonen.

P lanprogram for fellesprosjektet ble sendt på høring vinter en 2016 med frist 10. januar
2017. Planprogrammet er planlagt fastsatt våren 2017, offentlig ettersyn av
r eguleringsplanforslaget er planlagt høsten 2017 og vedtak er planlagt i 2018.
Byggestart/ferdigstillelse er avhengig av prioritering i NTP 2018 - 2029.

Kommunedelplan E16 Eggemoen – Nymoen

Trafikkvurderingen anslår, avhengig av løsning, en redusert trafikkbelastning på Fv. 35
gjennom Hønefoss på opp mot 20 %. Planprogram for KDP E16 Eggemoen – Nymoen ble
fastsatt i formannskapet 20.09.2016 (sak 175/16).

Regional plan f or Ringeriksregionen

Det skal utarbeides regional plan for Ringeriksregionen i perioden 2017 – 2020, i regi av
Buskerud fylkeskommune. Planen vil legge premisser for areal - og transportbruk i
Ringerike.

Figur 2 - 1 K ommuneplan ens arealdel 2007 - 2019
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2.2 Kommunale rammer og planforutsetninger
Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel (vedtatt 30.08.2007) dekker hele Ringerike kommune og viser
sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, herunder behov for
vern og utbygging. Arealdelen er et sentralt virkemiddel for å gjennomføre kommunens
overordnete målsettinger som framgår i samfunnsdelen (se figur 2 - 1) . Utsnitt fra

kommuneplanens arealdel for Hønefoss se ntrum er vist i figur 2.2.

Kommuneplanens arealdel er unde r revisjon, den er under bearbeidelse etter offentlig
ettersyn.

Kommunedelplan for nytt hovedvegsystem i Hønefoss

I 2008 ble forslag til kommunedelplan for nytt hovedvegsystem i Hønefoss lagt fram til
sluttbehandling, etter en lengre prosess med utredning av flere alternativer.

Vedtak i kommunestyret 30.10.2008:

1. Forslag til Kommunedelplan for nytt hovedveisystem, alternativ V2, forkastes.
2. Alternativ 0+ vedtas.
3. Rådmannen gis i oppdrag å utrede tiltak som på kort - og mellomlang sikt gir de beste

trafikale løsninger og legger til grunn at dette arbeidet skjer i nært samarbeid med Statens
vegvesen.

4. Rådmannen gis i oppdrag og i forbindelse med kommuneplanarbeidet å utrede fremtidige
løsninger med utgangspunkt i alternativ 0+, herunder blant annet vurdering av forbindelse
mellom Kongens gate og Hønengaten og tverrforbind elsen mellom Kongens gate og
Støalandet, samt alternativene S1 og tverrforbindelsen T3. Det legges til grunn at
utredningene med alternative løsninger gjøres i nært samarbeid med Statens vegvesen.

5. Kommunestyret ber rådmannen søke å fremskynde ferdigstillel se av stamvegen Rv 35
Nymoen – Eggemoen.

6. Det legges frem en fremdriftsplan i første møte i 2009.

Alternativ 0+ innebærer å utbedre eksisterende vegsystem (ny e tilfarter og optimalisering).
Dette er ikke ytterligere definert.

Reguleringsplan nr. 64 og forholdet til de pågående samferdselsprosjektene –
framdrift og planprosess (sak 59/14)

Vedtak i kommunestyret 24. 04.2014 :

1. Oppheving av reguleringsplan nr. 64 med tilhørende delplaner, inkludert Vesttangenten,
avventer avklaringer i overordna plan - og utr edningsarbeid knytta til byutvikling og
transportbehov. Dette gjelder først og fremst Ringeriksbanen med stasjonsområde, innfart til
byen fra E16 samt KVU for transportsystemet i Hønefoss - området.

2. Reguleringsplan nr. 64 med tilhørende delplaner bør oppheve s gjennom en planprosess hvor
en ny plan tilpassa framtidige behov erstatter den gamle.

Figur 2 - 2 Utsnitt for Hønefoss sentrum fra kommuneplanens arealdel 2007 - 2019
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3. Sluttbehandling av 0605_370 Detaljregulering for Askvegen 1 - 3/St. Olavsgate 7 - 9 utsettes
inntil videre. Hensikten er å holde mulighetene åpne for en form for sentral
av lastningsveg/kollektivakse. Utsettelsen vil gjelde inntil transportbehovet i området er
avklart.

Oppstart av Ringerikspakke og konseptvalgutredning

Vedtak i Kommunestyret 2.12.2010:

De trafikale utfordringene i Hønefoss er utilfredsstillende og det er derfor behov for å
komme fram til en framtidig transportløsning for Hønefoss der veg, kollektiv og sykkel ses
i sammenheng. Det foreslås å starte arbeid med en Ringerikspakke der løsninger og
finansiering ses i sammenheng. Første steg på vegen er å utarbei de en konsept -
valgutredning.

1. Kommunestyret beslutter oppstart av arbeid med Ringerikspakke.
2. Samferdselsdepartementet oppfordres til å igangsette KVU/KS1 for framtidig

transportsystem i Hønefossområdet.
3. Arbeidet med KVU organiseres og gjennomføres i henhold til beskrivelsen i saken.

Oversendelsesforslag til rådmannen fra Einar Zwaig (Rødt):
Det bes spesielt tatt med i vurderingen tiltak for å redusere den tidligere påviste store
interne biltrafikken mellom nord og sør i Hønefoss, inkludert styrket ko llektivtilbud
mellom opprettede parkeringsoppsamlinger ved hovedinnfartsårene til byen.

Kommune planens samfunnsdel ( 2015 - 2030, vedtatt 30. 0 4.2015 )

Ringerike kommune skal ha klima - og miljø som retningsgivende for utforming av
framtidige utviklingsstrategi er. Kommunen skal bli en foregangskommune innenfor grønn
teknologiutvikling.

Ringerikes visjon fram mot 2030 er at vi skal være det mest spennende vekstområdet på
Østlandet, veksten skal være balansert og livskraftig og målet er at det innen dette skal bo
40 000 innbyggere i kommunen. 70 % av veksten skal tas i Hønefoss.

Vi ønsker å bli en mer attraktiv bokommune, spesielt for unge og familier i
etableringsfasen. Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og
regionhovedstad og være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av fornybar energi

og reduksjon av utslipp, Vi skal ha effektive samferdselsløsninger, videre økt verdiskaping
og produktivitet i kommunen og et ro bust næringsliv med god bredde.

Av samfunnsdelen følger at byplan for Hønefoss skal utarbeides, hvor følgende tema er
viktige:

Leke - og grøntarealer og barnetråkk
Bynære friluftsområder
Vurd ering og innarbeiding av Grønn p lakat
Verneverdig bebyggelse og områder med kulturhistorisk verne verdi
Sammenhengende gang - og sykkelnett
Møteplasser og byrom
Å ta elva i bruk, ferdsel og opphold langs elva
Fortetting: utnyttelse og høyder
Senterstruktur i byen
Estetikk: materialbruk, farger og former
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Gjeldende regulering

Gjeldende regulering i Hønefoss sentrum består av et lappeteppe av planvedtak fra
forskjellige tidsperioder. Figur 2.3 viser en oversikt over gjeldende regulering. Eldre planer
er ikke digitalisert, hvor det vises bare planavgrensning. Den arealmessig største
reguleringsplanen i Hønefoss sentrum er reguleringsplan nr. 64, vedtatt 20.12.1976
(se figur 2.4) . Mange etterfølgende planvedtak i områder og kvartaler innenfor planen er
gjor t siden. Planen er omtalt i vedtaket i kommunestyret 24.04.2014, hvor det forutsettes
at planen og tilhørende delplaner erstattes.

Figur 2 - 4 Reguleringsplan nr. 64, Hønefoss sentrum, vedtatt 20.12.1976.Figur 2 - 3 Gjeldende regulering i Hønefoss se ntrum.
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Liste over gjeldende reguleringsplaner

S aksn r . Navn Vedtaksdato Planid
1900/244 Schjongslunden 21.10.2014 298 - 05

1900/26 Løkka og Schjongstangen 10.04.2014 120 - 03

2015/2635 Byporten 04.05.2015 313 - 02

1900/362 Kvartal 48 27.06.1996 64 - 48

1900/348 Hønefoss sentrum 20.12.1976 64 - 02

1900/34 Adkomst Benterudgaten 04.01.1979 128

1900/258 Boligområde på Benterud 04.05.2006 311

1900/353 Kvartal 19 27.09.1990 64 - 19

1900/35 Petersøya 29.10.1980 129

1900/358 Kvartal 35 - 36 23.09.1983 64 - 35 - 36

1900/356 Kvartal 25 26.10.1989 64 - 25

1900/357 Kvartal 31,32,33,34 29.11.1978 64 - 31 - 32 - 33 - 34

1900/355 Kvartal 23 26.10.1981 64 - 23

1900/229 Sentr.stopp for kollektiv 31.10.2002 289

1900/160 Gang/syk.v/Vesternbakken 28.09.2000 223

1900/364 Kvartal 51 C 08.06.1979 64 - 51c

1900/305 Hønengata 18 - 20 29.11.2012 358

2014/261 Hønengaten 26 27.10.2016 394

1900/363 Kvartal 51 A 13.03.1978 64 - 51a

1900/365 Kvartal 55 30.08.1990 64 - 55

2014/1183 Strandgata 1 - showscene og restaurant 10.12.2015 398

1900/222 HELGESBRÅTEN 26.09.2002 281

1900/245 Hønefoss - senteret 08.06.2006 300 - 02

1900/360 Kvartal 42 02.02.1979 64 - 42

1900/352 Kvartal 16 24.03.1988 64 - 16

1900/354 Kvartal 21, Ny adk. Tippen 23.05.1984 64 - 21

1900/231 Endring rutebilplata 07.07.2004 292 - 02

1900/266 Brutorget 05.12.2012 314 - 01

1900/350 Kvartal 11 21.10.1987 64 - 11

1900/125 Rådhuset 31.02.1956 20

1900/349 Hoffgårdsgt./forlengelse 22.11.1978 64 - 03

1900/310 Hofsfossveien 1,3 og 5 12.12.2013 369

1900/33 Movald 22.05.2003 127 - 05

1900/198 Rabba og Storløkka 23.11.2006 261

Gjeldende kommuneplan gjelder foran følgende gamle reguleringsplaner:
1900/372 Hønefoss 18.02.1956 7

1900/403 Ved St. Hanshaugen 07.01.1958 9

1900/406 Ankersgt./Blyberghaugen 21.03.1991 9 - 04

1900/55 S - V av Norderhov 25.08.1947 15

Tabell 2 - 1 Gjeldende reguleringsplaner

Reguleringsplaner under arbeid

I tillegg til planarbeidet for Ringeriksbanen og Hønefoss stasjon er en rekke
reguleringsplaner under arbeid i området:

Pl anid N avn S tatus Kommentar
NO211604 Ringeriksbanen og E16 Planlegging igangsatt

427 Byporten Politisk oppstart

421 Lloyds marked Kunngjøring av
planoppstart

421 Stormarkedet Tippen Politisk oppstart Utsatt politisk

420 Kvartal 46 1. gangsbehandling HMA

414 Kvartal 36 Storgata -
Sundgata

Oppstart

387 Øya 2. gangsbehandling HMA Innsigelse

385 Arnemannsveien 2. gangsbehandling HMA

370 Askveien 1 - 3/ St. Olavsgate
7 - 9

2. gangsbehandling HMA Utsatt politisk

366 Områderegulering for
Kunnskapsparken Ringerike

2. gangsbehandling HMA Innsigelse
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395 Nordre park boligsameie Offentlig ettersyn Innsigelse

330 Soknedalsveien 5 - 27 1.gangsbehandling FSK Utsatt politisk

Tabell 2 - 2 Reguleringsplaner under arbeid i Hønefoss sentrum

Fremtidsbilder for Hønefoss - Parallelloppdrag for Ringerike komm une

Oppstart av områdeprogram for planarbeid i Hønefoss.

Kommunestyre vedtok 27.08.2015, sak 104/15:

1. Ringerike kommune starter arbeid med områdeprogram for planarbeid i
Hønefoss

2. Det skal gjennomføres en mulighetsstudie i form av parallelle arkitektoppdrag
3. Det avsettes midler til arbeidet i Handlingsprogrammet 2016 - 2019.

For å få tegnet et godt bilde av mulighetene for Hønefoss sentrum når Ringeriksbanen
kommer fikk kommunen utarbeidet et parallelloppdrag, i samarbeid med Norske
arkitekters landsforbund (NAL). Tre arkitektgrupper med bred kompetanse fikk i oppdrag å
tegne hvert sitt fremtidsbilde av byen , hvor hvert tema hadde noe ulik innfallsvinkel.

Forslagene viser hvilken retning byen kan utvikle seg i, og gir et rikt tilfang av ideer som
kan brukes i videre byutvikling. Evalueringskomiteen kom med sine anbefalinger
22.6.2016 . Anbefalingene tar hensyn til nasjonale forventninger og har mål om å gi
føringer som sikrer at Hønefoss utvikler seg til å bli en selvstendig og vital by i
Osloregionen , med tydelig identitet og et velfungerende næringsliv.

Anbe falinger fra parallelloppdraget :

Knytt jernbanestasjonen best mulig til sentrum og sikre god tilgjengelighet
Sats på sykkelbyen Hønefoss
Lag sammenhengende strøksgater hvor gående er prioritert
Prioriter bussene og avlast sentrum for biltrafikk
Fortett og gi bygg, gater og plasser en bymessig u tforming i et utvidet
sentrumsområde
Bruk kulturminner aktivt i byutviklingen
Flett elvelandskapet og sentrum sammen
Gjør sentrum til et attraktivt sted å leve for alle befolkningsgrupper

Sentrum må bli et attraktivt næringsområde
Det offentlige må legge s ine funksjoner i sentrum og legge opp til utstrakt sambruk
Suppler elektrisitet og fornybar fjernvarme med bygningsintegrerte energis ystemer
Bruk vannhåndtering og overvann til å berike bymiljøet

Andre planer og utredninger

Andre planer og utredninger som le g ges til grunn for planarbeidet (ikke uttømmende):

Energi - og klimaplan for Ringerike, vedtatt 0 2.12.2010
Temautredning for Kulturminner Hønefoss
Handels og by utviklingsanalyse for Hønefoss
Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nes bakken og Vik
By - og stedsutvikling i Ringeriksregi onen 2030 – Samferdselsanalyse
Mulighetsstudie Schjongslunden
Gr ønn plakat, vedtatt 30.11.2000
Kommunedelplan for gående og syklende, vedtatt 29.6.1995
Kartlegging av situasjon f or myke trafikanter
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2.3 Planavgrensning , plantype og detaljering
En plana vgrensning bestemmes av hvilke forhold planen tar sikte på å løse . Forslag til
planavgrensning muliggjør å erstatte 64 – planen, vurdere kollektivknutepunkt og
trafikkløsninger for sentrum, og er samtidig tilpasset til Bane Nors planområde for
Ringerikesbanen med InterCity - stasjon .

Avgrensingene er gjort etter nøye vurdering og er avpasset slik at den gir rom for å ta med
ulike alt ernative løsninger, for eks empel gangbruer, sykkelveier, veikorridorer og
grøntstruktur. Utarbeid elsen av en byplan er kompleks, derfor er avgrensingen satt slik at
den gir rom for en planmessig løsning av utfordringene planarbeidet vil møte. Forslag til
p lanavgrensning i planprogram til fastsetting er vist i figur 2.5.

Planen fremmes som en områdereguleringsplan. Dette er hjemlet i behov for å sikre at
arealer som er nødvendige for gjennomføring av tiltak er juridisk bundet gjennom vedtatt
reguleringsplan . En områderegulering gir hjemmel for grunnerverv og er derfor det beste
verktøyet for å gjennomføre ulike tiltak som planen vil hjemle. Gjennomføring av plan vil
bli gitt større oppmerksomhet i både KU og planbeskrivelse.

En stor avgrensning gir fleksibi litet som kan være avgjørende for å sikre helhetlige
løsninger og gode forbindelser mot eksisterende løsninger utenfor planområdet. Dette er
særlig relevant for samferdselsløsninger og blågrønne strukturer i sentrumsområdet.

Det vil for øvrig være både ti ds - og ressurskrevende å utarbeide en områderegulering for
et så stort sentrumsområde.

Størrelsen og forventninger til framdrift fram til vedtak av planen betinger at detaljene
knyttet til ny bebyggelse fastlegges i egne detaljreguleringer, gjennom at det stilles krav
om detaljregulering før utbygging kan skje.

Innenfor avgrensningen er det innlemmet arealer opp mot jernbanestasjonen som det vil
igangsettes egne reguleringsplaner for; Soknedalsveien 5 - 27 og arealer inntil
jernbanestasjonen . Hensikten er å detaljere stasjonstorg, kollektivknutepunkt, forbindelsen
inn mot dagens sentrumskjerne og grensesnitt mot statlig detaljregulering for
Ringeriksbanen og E16.

Det vil kontinuerlig i planprosessen vurderes om områdereguleringen bør deles i mindre
enheter med ulik fremdrift og plangrense.

Nytt trafikksystem vil kunne strekke seg utover områdereguleringen. Tilførselsveier eller
omklassifisering av veier må løses ved at man igangsetter egne planer ett er at arbeidet
med områdereguleringen har gitt svar på hva det er behov for.

Figur 2 - 5 Varslet planavgrensning



14

Ringerike kommune – Planprogram for områderegulering Hønefoss

3 BESKRIVE LSE AV DAGE N S SITU ASJON
Dette kapittelet gir en kortfattet beskrivelse av planområdet i dag.

3.1 By - og landskapsbilde

Beliggenhet

Hønefoss er kommunesenter i Ringerike kommune og regionsenter i Ringeriksregionen .
Hønefoss er trafikknutepunkt for bil, tog og buss. Her møtes E16, Rv 7, Rv 35 samt
Bergensbanen. Oslo, Drammen, Hokksund og Gardermoen kan nås med bil i løpet av en
time. Sandvika, Asker og Lier nås innen 40 minutter.

Osloregionens areal - og transportstrategi peker konkret på Drammen, Hønefoss,
Hokksund og Kongsberg som del av re gionens flerkjernete utvikling .

Den urbane strukturen i by kjernen omkranses av viktige og produktive jordbruksarealer og
skogkledde åser. Bebyggels esstrukturen i Hønefoss består i vesentlig grad av eneboliger,
også i de sentrale områdene. Sentrumskjernen er konsentrert mellom Kvernbergsund bru
i sør og Hønefoss bru i nord. Boligsatellittene H augsbygda og Heradsbygda ligger 3 – 5 km
unna sentrum, henholdsvis øst og vest for byen.

Landskapskarakter

Bystrukturen ligger hovedsakelig på flatene der Begna og Randselva flyter sammen til
Storelva. H ønefoss sentrum er delt i flere deler av elvenes slyngninger. Bebyggelsen

rundt strekker seg opp på furumoene i vest og mot de frodige jordbru ksarealene i øst.

Stedskarakter

Mange anser etabler ingen av en
av de første sagene som starten
på historien omkring fossen og
etableringen av Hønefoss.
Hønefoss fikk offisiell bystatus i
1852, og ble en egen
bykommune. Den nye byen ble
kartfe stet i 1851 og byområdet
innlemmet da Sørsiden ned til
Sundet, Øya, Nordsiden med
Blyberghaugen, Holtangen og
deler av Vesterntangen.

Den gang var Nordsiden tettest
bebygd. Den første
reguleringsplanen ble vedtatt i
1856 og denne har vært
retningsgivende for utviklingen
av Hønefoss sentrum frem til
nyere tid. Senere utbygging og
byplaner har fulgt
kvartalsstrukturen.

Frem til den industrielle
revolusjon besto Hønefoss
hovedsakelig av lav
trehusbebyggelse. Som følge av
flere bybranner (1854 og et par
mindre branner i 1870 - årene )
ble det innført nye byggeforskrifter som begrenset gesimshøyden for trehus til fem meter.
Myndighetene hadde som intensjon å presse frem økt interesse for oppføring av murhus.
Fra 1860 ble det oppført noe sentral murhusbebygge lse, og trenden tok seg opp mot
slutten av 1800 - tallet.

Figur 3 - 1 Oversiktsbilder av Hønefoss sentrum

Figur 3 - 2 Oppmålings - og reguleringskart vedtatt i 1856
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3.2 Kulturminner og kulturmiljø
Hønefoss har en svært rik kulturarv med
verneverdig bebyggelse og fredede anlegg.
Den parallelle fremveksten av skognæring,
industri og jordbruk har vært styrken til
Ring erike, og som etter hvert har utviklet
knutepunktet Hønefoss. Områdeplanen vil
berøre tre kulturmiljøer med båndlegging
hensynssone C jfr. pbl. § 11 - 9. Innenfor to
av de utvalgte hensynssonene ligger det
fredete anlegg som har en egen
båndlegging med hensy nssone D.

Den sentrale delen av Hønefoss, med
jugendgårdene og sentrumsbebyggelse i
Stabellsgate, Storgata og deler av Søndre torv har bebyggelse med høy verneverdi.
Historien strekker seg tilbake til byens første år. Bygningene viser variasjon innenfor
s tilperioden som rådet siste kvartal 1800 frem til første kvartal på 1900; jugend, historisme
og noe klassisme, men også bebyggelse av nyere dato.

I Hønefoss sentrum er flere store bygårder med en høy grad av autentisitet og høy
arkitektonisk og kunstnerisk verdi. Industrietableringen og byen som handelsknutepunkt
kommer tydelig frem i denne delen av Hønefoss og er en del av vår viktige historie som
må synliggjøres.

N ordre torv er byens eldste torv. Nordre Torv er i dag regulert til område av antikvarisk
kulturell verdi. Området har et autentisk uttrykk med bebyggelse fra siste halvdel 1800 -
tallet. Bydelen representerer sveitserstilens uttrykk, med iblandet historisme, jugend og
myk - funkis. Det er i dag ikke mye igjen av småhusbebyggelsen på Blyberghaugen, men
det lille arbeidersamfunnet, som representerer en annen side av Hønefoss enn det
bevarte velstående bebygde miljø, er verdt å minnes.

Deler av planområde favner også om deler av det helhetlige villaområde Løkka, uten
nyere boliger eller andre bygningstyper. Mange bygninger har en høy grad av autentisitet.
Området er typisk for boligstrøk i byer og større tettsteder.

3.3 Blågrønn struktur og naturmangfold
Elvene og d e grønne åsene og dalsidene rundt gir byen et grønt preg, og er viktige
landskapselementer. I Storelva er det etablert og merket en farled for båter fra Tyrifjorden
og opp til Glatved brygge som ligger nedstrøms Hønefossen.

Schjongslunden er et viktig bynært friluftsområde for Hønefoss. Schjongslunden har
historisk vært et viktig område for folk i Hønefoss; en gang med uteteater, dansegulv og
restaurant, senere friluftsbad og idrettsarenaer.

I dag er det en godt etablert idrettspark i om rådet, med organisert og uorganisert idrett.
Schjongslundens desidert mest brukte enkeltelement er turstien Elvelangs som slynger
seg langs Storelva rundt hele Schjongslunden.

Petersøya er en av de større øyene som ligger i Storelva i sentrum av Hønefos s.
Petersøya har det meste av året landkontakt med området bak Hønefoss kirke og
kirkegården. Petersøya ligger nær til Søndre park med sin aktivitetspark (Tufteparken),
utescene og stiene elvelangs. Øyene i dette området er flomutsatte og er til tider
util gjengelige når større flommer opptrer.

Et viktig nytt element i bybilde er Glatved brygge. Her er endepunktet for den merkede
båtleden opp fra Tyrifjorden og utgangspunkt for båtsightseeing med Dronning Tyra.
Brygga er gjenstand for større og mindre arra ngementer, et uformelt treffsted utomhus og
et yndet sted for soling og mating av fugler.

Nordre park og Søndre
park er viktige grønne
lunger i byen. Parkene er
planlagt etter prinsipper for
gamle engelske
landskapsparker og
hovedtrekkene er bevart.
Pa rkene brukes ved
spesielle anledninger og er
med på å komplettere
aktivitetene som
regionbyen har å by på.
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Det er blant annet to viktige nat urtyper . Storelva ved Hønefoss, vest for Schjongslunden
tilhører den viktige naturtypen Kroksjøer, flomdammer og meandrende elveparti. Her er
også den nær truede arten fiskemåke observert (naturbase.no). På den søndr e delen av
Schjongslunden finnes den viktige naturtypen Gammel barskog (naturbase.no).

En del av fuglelivet i byen er nært knyttet til elvene. Kvinanda er en typisk karakterfugl for
Hønefoss by.

En gren av storørretstammen gyter et stykke oppe i Randselva og Storelva, forbi
Hønefoss, er viktig for storørreten for å komme seg fram til gyteplassene.

3.4 Sosial infrastruktur, idrett, skole, barnehage og rekreas jon

Sosial infrastruktur for tjenesteyting i form av undervisnings - og omsorgstilbud vil møte
store utfordringer dersom befolkningen skal øke kraftig i byområdet. Kommunen må gjøre
lokaliseringsanalyser og vurdere organisering av tilbudene. Skoler, barne h ager og
omsorgstilbud finnes i liten grad representert innenfor planområde t .

Integrering av institusjoner i sentrum kan føre til mer liv og livsutfoldelse og bidra til
rasjonell sambruk av bygninger og arealer. Det er mange kirkesamfunn og menigheter
som skaper byliv i helgene og bidrar til et aktivt kulturliv.

Det bor få barnefamilier i sentrum, spesielt i de nye leilighetene. Byen opplever det kjente
mønsteret med at eldre flytter til sentrum, og barnefamili ene overtar eneboligene i
utkanten. Vi har den klassiske utfordringen for byboligene med å gi de stor nok uteplass
samt skjerming mot trafikkstøy. Det bygges og planlegges boliger i sentrum. Det bygges
også mye i utkanten av byen.

Som følge av kunnskapsbe driftene og innflytting fra Oslo og Bærum, har det etter hvert
utviklet seg en bykultur som verdsetter det urbane liv. Kulturlivet blomstrer og særlig
innenfor musikk og revy er det stor aktivitet på nasjonalt nivå. Utelivet er fortsatt
begrenset, men øken de. Det er også et vel etablert og rikt tilbud innenfor idrett; Hønefoss
arena er et sentralt møtested for idrett - og helsetilbud beliggende i sørøstre del av
planområdet.

Fortetting av byen stiller større krav til rekreasjonsområder. Samtidig er det konk urranse
fra utbyggere om å nytte disse arealene til bybebyggelse. Disse interessekonfliktene må
avklares. For å bedre folkehelseprofilen må byen i større grad tilrettelegges for aktivitet i
nærområdene, der folk bor.
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3.5 Teknisk infrastruktur - Dagens vegsystem er i prin sipp det samme som midt på 1800 - tallet. Det er ikke tilpasset
dagens og fremtidens behov. Bilen dominerer de daglige reisene, bilbruk dekker omkring
70 % av hovedtransporten, kollektivtransport dekker omkring 7 %. Det er dårlige forhold
for gående og særlig syklende, omkring 19 % går til fots og 4 % benytter sykkel.
Gatenettet bør styrkes for å sikre god fremkommelighet for myke trafikanter,
kollektivtrafikk til sentrum og jernbanestasjon.

Det er få bruer. Bruene har smale fortau og kjø rebaner og ingen sykkelfelter. Hønengata
er bygd om i senere tid og har sykkelfelt. Gatebildet med gatemøbler er delvis fornyet i
forbindelse med framføring av fjernvarme. Det er en utfordring å skape et
sammenhengende gang - og sykkelnett som øker andelen myke trafikanter.

Hønefoss stasjon ligger nordvest i planområdet og knytter i dag trafikk fra Hønefoss til
Oslo via Roa og Drammen. Jernbanen har spilt en stor rolle historisk, men jernbanens
linje om Roa/Drammen har etter hvert mistet betydning som kommu nikasjon mot Oslo.
Med ny Ringeriksbane vil Hønefoss få en renessanse som jernbaneby. Hønefoss vil få en
stasjon på Inter - City - nettet, med en halv times reisetid til Oslo om Sandvika.

Det ligger også utfordringer knyttet til teknisk infrastruktur - overv annshån d tering i dagen
og ønske om å skille kloakk og overvann. Det er mye gamle vann - og avløpsledninger i
grunnen. Det meste er separert, kloakk /overvann, men ikke alt. Til nå har ikke Hønefoss
vært rammet av store skader på rørnett eller veier pga. ste rk nedbør. De fleste steder i
byen er det områder nær elva som er mottaker av overvann.

I H ønefoss er det etablert fjernvarme, basert på brenning av biologisk materiale.
Fjernvarmeanlegg med varmesentraler på Hvervenmoen og Follum, og i tillegg kan det
tilbys fjernkjøling. Sentralen på Follum kan produsere både kraft og varme. Vardar Varme
har konsesjon for levering av fjernvarme i planområdet.

3.6 Fareområde og forurensning

To store elver, Begna og Randselva møtes midt i byen, nedenfor fossen og danner
Storelva. Randselva og Storelva løper i meander i landskapet. Det er elver med mye vann
og de er flomutsatt.
Elvebreddene er ofte bratte og høye. Kantene er dekket av vegetasjon. Flommene og de
høye kantene har ført til at det er lite bebyggelse langs elv ene i motsetning til byer som
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har elveos i sjø. Elvebunnen er også i stadig endring. Elvene graver i yttersvingene og
utløser skred i skråningene. Det er noe båttrafikk på elva, men flommene og farten på
vannet setter begrensninger.

Byen, slik den fremst år i dag, har stor andel bilbasert trafikk og forårsaker høyt støynivå i
deler av planområdet. Lan gs hovedtrafikkårene overskrides grenseverdiene i henhold til
Klima - og miljødepartementets retningslinjer T - 1442/2016.

Luftforuren s ing anses å være en utfordring og det råder bekymring for helsetilstand til
utsatte grupper som beveger langs hovedtrafikkårene. Det eksisterer per i dag ingen
målinger.

3.7 Sykkel
Dagens infrastruktur i Hønefoss er lite tilrettelagt for syklister. Det mangle r et trygt og
helhetlig sykkelveinett gjennom sentrum, hvor det er stor biltrafikk. Dette er en situasjon
som skaper konflikter i trafikken mellom biler og syklister, og også mellom syklister og
gående, da mange velger å sykle på fortau. Syklister i Hønefo ss sentrum har i dag valget
mellom å sykle i blandet trafikk i svært trafikkerte gater eller på smale fortau.

Hovedaksen for all trafikk gjennom dagens Hønefoss strekker seg fra Hvervenkastet i sør,
langs fv. 35 gjennom sentrum, til «Gummikrysset» i nord . Sykkelløsningene langs denne
strekningen er stort sett fraværende. Den eneste tilretteleggingen er sykkelfeltet i nedre
Hønengata. Mange velger heller å sykle på fortau enn i sykkelfeltet. Bybrua og
Kvernbergsundbru, som også ligger langs denne strekning en, mangler løsning for sykkel
og er flaskehalser for all trafikk gjennom byen. Sykkelveiene i sentrum som går utenfor
hovedaksen er dårlig skiltet og oppstykkede.
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4 SEN TRALE TEM A I PLAN ARBEI DET
Under følger en kort fattet beskrivelse av hoved målsetninger og sentrale tema i
planarbeidet.

4.1 Bakgrunn og behov
Når Hønefoss stasjon blir en del av I nter C ity - strekingene bør det vurderes om busstasjon
og drosjesentral kan samlokaliseres med jernbane stasjonen , slik at byen få r ett felles
kollektivknutepunkt , hvor reisende effektivt kan by tte mellom ulike t ransportmidler.

Hønefos s skal rigges for befolknings - og arbeidsplassvekst for å bygge opp under de
statlige samferdselsinvesteringene. Store arealer nær stasjonsområdet har i dag lav
utnyttelse og stort potensial for byutvikling. Intercity - forbindelsen knytter ikke bare
Hønefos s nærmere Oslo , men også Osloregionen nærmere Hønefoss, noe som kan gi
mulighet for etablering av arbeidsintensive kontor er og lignende næringsvirksomhet nær
stasjonsområdet.

Fortetting og befolkningsvekst gir store muligheter for Hønefoss , men også utfor dringer
knyttet til behov for større kapasitet på teknisk infrastruktur , samt press på
rekreasjons arealer og andre arealer med historisk verdi og kvalitet, eller som gir byen
identitet og særpreg.

For å sikre en utvikling som bygger opp under, og utnytter potensialet som skapes
gjennom etablering av Ringeriksbanen , og samtidig bevarer kvaliteter som gir byen
særpreg og gjør Hønefoss til et attraktivt og godt sted å bo , arbeide og besøke, er det
nødvendig å ha en god areal plan i bunn . Planarbeidet tar sikte på å fremskaffe et godt
beslutningsgrunnlag for valg av hvor og hvordan byen skal utvikles, og som gir
forutsigbarhet og føringer som sikrer at utviklingen skjer i samsvar med ønsket utvikling.

4.2 Knutepunktet i Hønefoss
Hønefoss s entrum bør knyttes opp mot den nye jernbanestasjonen med en styrking av
forbindelsen for myke trafikanter . En ny buss tasjon og drosjesentral kan vurderes plassert

mellom dagens sentrum skjerne og den nye j ernbanestasjon , for å legge til rette for et
sentralt kollekti vknutepunkt som forbinder I ntercity med annen kollektivtrafikk lokalt og
regionalt.

Stasjonstorget gis en klar identitet og vil fungere som en attraktiv inngangsportal for
Hønefoss. Torgets funksjon i forhold til andre viktige plasser i Hønefoss må avklare s, men
det bør tilrettelegges for tilbud som bidrar til aktivitet. Torgets funksjon bør vurderes i et
langsiktig perspektiv som muliggjør etappevis utvikling.

De store arealene ved stasjonen vurderes transformer t til sentrumsbebyggelse med
kontorer, nærin g og bolig . Dette vil kunne gi en ny utviklingsretning for byen , med mer
aktivitet på strekningen mellom stasjonen og dagens bykjerne.

Knutepunktet må også sikres god tilgjengelighet for reisende fra mindre sentrale områder
utenfor Hønefoss.

Figur 3 - 1 Utvikling av knutepunktet i Høne foss ved jernbanestasjonen (Kilde: Illustrasjon fra
parallelloppdraget «Fremtidsbilder for Hønefoss»)
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Systemer for transport og parkering bør utformes slik at reisende bidrar til aktivisering av
stasjonsområdet. Valg av løsning bør legge til rette for at reisende vil benytte seg av tilbud
i Hønefoss , slik at potensialet som skapes ved økt aktivitet realiseres.

4.3 Byutvi kling og fortetting
Hønefoss skal videreutvikles som et kompakt, urbant og bærekraftig regionsenter med
tydelig identitet og et bredt utvalg av funksjoner.

Hønefoss bør fortettes innenfra og ut , slik at andelen som bor og jobber i byen øker , og
stadig fle re får gangavstand til daglige gjøremål.

Det bør tilrettelegges for flere boliger og arbeidsplasser i sentrum, slik at byen styrkes som
arena for handel, tjenester, næring , kunnskap, kultur og opplevelser.

Videre bygging og fortetting må samtidig ta hensyn til , og bygge videre på byens historie
og kulturmiljøer, identitet og kvaliteter. Det må legges til grunn en bymessig utforming og
bebyggelsesstruktur , med høy arkitektonisk kvalitet.

Hønefoss skal være et bysentrum med aktivitet til ulike tider a v døgnet , med varierte
boligtyper for beboere i alle aldre , og være attraktivt for alle befolkningsgrupper uavhengig
av funksjonsnivå.

4.4 Mobilitet
Byplanen må legge til rette for utvikling
av et hensiktsmessig og framtidsrettet
veisystem som reduser er det s amlede
transportbehovet. Vurdering av
veiareal , barrierevirkninge r og
parkering blir viktige tema i
planarbeidet.

V ed å etablere sammenhen gende
gatenett og sykkeltraseer skal
Hønefoss tilrettelegges slik det blir

attraktivt å gå og sykle i sentrum . Det skal s atse s på sykkelbyen Hønefoss.

Nye broer for gående og syklende vil bedre forbindelsesmulighetene på tvers av elvene ,
gjøre elverommet mer tilgjengelig , og redusere barrierevirk ningen.

Det skal tilrettelegges for at det blir attraktivt å reise kolle ktivt i sentrale områder , blant
annet ved å forbedre kollektivtilbud et .

Veisystemet skal ivareta Hønefoss sin funksjon som regionalt handelssted , med god
tilgjengelighet for besøkende gjennom egnede innfartsveier , og etablering av sentralt
plasserte innfar tsparkeringer.

Tiltak for å begrense biltrafikk skal særlig fokusere trafikk en i sentrum , men tiltakene må

samtidig ta hensyn til transportbehovet fra bosatte i omkringliggende områder som
benytter tilbud i Hønefoss s entrum.

Figur 4 - 3 Prioritering av transportformer -
Hønefoss må utvikles til en by hvor det blir
attraktivt å gå og sykle

Figur 4 - 2 Det er behov for flere og gode krysningsmuligheter av elva, som vil bidra til gjøre byen
attraktiv for å gå og sykle, slik at flere vil bo i gang - og sykk elavstand til sentrum og til
kollektivknutepunktet ( Kilde: Illustrasjon fra parallelloppdraget «Fremtidsbilder for Hønefoss»)
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4.5 Offentlige rom, parker og blågrønne strukturer
Eksisterende byrom bør knyttes bedre sammen , fo r eksempel ved etablering av
sammenhengende strøksgater hvor gående er prioritert.

P lasser og torg bør utvikles slik at de blir tydelige i bybildet , og kan gis en klar identitet
som bygger opp under stedets funksjon og effekt.

Offentlige byrom og parker s kal være attraktive for alle befolkningsgrupper, og ivareta
barn og unge gjennom tilrettelegging for aktivitet og lek (for eksempel skatepark) .

Parker, turveier og blågrønne strukturer må knyttes bedre sammen , og så med byrom og
møteplasser.

Tilgang til a ttraktive og funksjonelle uteområder skal sikres gjennom strategi er og
retningslinjer for etablering av offentlige byrom og parker, og hvilken rolle disse skal spille i
samspill med private utbyggingsområder.

Gjennom etablering av offentlige eller felles (allment tilgjengelige) strøksparker som
uteareal for tett boligbebyggelse, vil en oppnå bedre kvalitet på utearealene som gjerne
blir små og skyggefulle hvis hver enkelt utbygger skal oppfylle kravet på sin tomt.

Byplanen må legge til rette for mulighete r til å knytte elva og byen sammen gjennom økt
tilgjengelighet og flere aktiviteter ved fossen og langs elvene. Ny bebyggelse skal ikke
vende ryggen til elva, og elverommet må være tilgjengelig for alle. Det bør tilrettelegges
for ferdsel og opphold langs elva.

Figur 4 - 4 Utvikling av elva som blågrønt byrom i Hønefoss sentrum ( Kilde: Illustrasjon fra
parallelloppdraget «Fremtidsbilder for Hønefoss»)



22

Ringerike kommune – Planprogram for områderegulering Hønefoss

5 FORSLAG TIL UTRE DNIN GSPROGRAM

5.1 P lanfaglige temaer som skal undersøkes og/eller utredes
I henhold til bestemmelser gitt i plan - og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning skal planforslagets virkni ng på miljø - og samfunn utredes .

Det foreligger allerede en mengde relevante utredninger og analyser for byen Hønefoss , deriblant Parallelloppdraget 2016 og h andels - og byutviklingsanalyse n (2012). Foreliggende
kunnskapsgrunnlag vil danne grunnlag for utarbeidelsen av områdereguleringen , men må suppleres der det er ufullstendig, utdatert eller ikke komplett / ikke foreliggende . Eksisterende og
nytt kunnskapsgrunnlag skal legges til grunn for utforming av plankart og bestemmelser m. v.

I tabellen under er det foreslått tema som skal undersøkes; dagens situasjon / problemstilling, nærmere utdyping om hva som skal undersøkes, fore slått metode om hvordan dette skal
undersøkes, og forslag til presentasjon. Metode og framstilling er nærmere omtalt i neste delkapittel.

Virkninger av planforslaget
Tema Dagens situasjon / problemstilling Hva skal u tredes ? Metode / Hvordan skal dette

u tredes ?
Presentasjon

Byanalyse Hønefoss bysentrum har en rik historie, interessant
beliggenhet og variert topografi mellom elveløp.
Elveløpet danner en barriere i byen, men er også en
viktig kvalitet. Den første reguleringsplanen ble vedtatt i
1856 og denne har vært retningsgivende for utviklingen
av Hønefoss sentrum frem til nyere tid. Senere
utbygging og byplaner har fulgt kvartalsstrukturen .

Bysentrum er til viss grad utflytende, preget av mye
bil trafikk, store åpne p arkerings plasser, og uutnyttede
bykvartaler . Det er stort potensia l for transformasjon og
ny utvikling.

Viktige målpunkter som bussterminal og
jernbanestasjon har plassering isolert fra hverandre, og
jernbanestasjonen har uklar sammenheng med
bysentrum.

Ny bebyggelse vil ha virkning på sol/skygge.
Dagens lave sentru msbebyggelse gir gode solforhold i
store deler av sentrale områder.

Planen skal legge rammene for fortetting/videre i bygging
i sentrum med bymessig utforming og
bebyggelsesstruktur, høy arkitektonisk kvalitet, høyder,
byrom, torg, møteplasser og parker.

Bysentrum skal bli mer kompakt og urbant, tilpasset vekst
og bærekraft gjennom fortetting med boliger og
arbeidsplasser.

Bysentrum skal være et attraktivt og tilgjengelig sted å
leve og være for alle befolkningsgrupper uavhengig av
funksjonsnivå.

Bysentrum skal styrkes som arena for handel, næring,
kunn skap, kultur og opplevelser .

Virkning sol/skygge av ny og eksisterende bebyggelse
skal undersøkes.

På bakgrunn av virkning sol/skygge skal e gnethet for
ulike funksjoner i H ønefoss sentrum kort vurderes, og

Utredning sbehov:

- Overordnet b yanalyse med sol - og
skyggestudier hvor det ses
nærmere på funksjoner, bystruktur,
høyder, signalbygg, plasser,
gatenett.

A nalys en ses i sammenheng med
egne analyser av handel og
byutvikling og boligfortetting/bomiljø.

Rapport.

S ammendrag i
planbeskrivelsen
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Virkninger av planforslaget
Tema Dagens situasjon / problemstilling Hva skal u tredes ? Metode / Hvordan skal dette

u tredes ?
Presentasjon

Eksisterende utredninger:
- Parallelloppdraget 2016
- Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken og Vik,
2011
- LIVSKRAFTI GE LOKALSAMFUNN
En kartlegging av lokalsamfunn i Ringerike kommune,
2013

ligge til grunn for andre analyser.

Handel og
byutvikling

Høne f oss fungerer som lokalt og regionalt
handelssenter, noe som gir behov for tilgjengelighet
med bil. Dette er utfordrende i forhold til målsetninger
om reduksjon av biltrafikk i sentrum.

Sentrumshandelen har utfordringer med
parkeringssituasjonen og endringer av kjøpemønster i
konkurranse med kjøpesenter og netthandel.
Hønefoss har et velfungerende kjøpesenter plassert
nært øvrig sentrumshandel.

Eksisterende utredning:
- Handels - og byutv iklingsanalyse (2012)

Hønefoss sentrum har stort potensial for transformasjon
og ny utvikling, inkludert handelsvirksomheter.

Det skal undersøkes hvordan h andel og aktivitet i byen
påvirker mulighetene for byutvikling.

Prinsipper for styrking av forbi ndelse mellom sentralt
kjøpesenter og sentrumshandelen og konsentrering av
publikumsfunksjoner.

Føringer for etablering av næring i og omkring sentrum for
å styrke Hønefoss som handelssentrum.

Analyse av handel og potensial og
sammenheng med byutvikling.

Utredningsbehov:
- Det t as utgangspunkt i
eksisterende handels - og
byutviklingsanalyse fra 2012 , som
oppdateres og suppleres.

Overordnet byanalyse ses i
sammenheng med analysen for
handel og byutvikling.

Rapport.

S ammendrag i
planbeskrivelsen .

Transport -
utredning
sykkel - og
parkerings -
strategi

Trafikksituasjonen i Hønefoss preges av mye biltrafikk
og store køproblemer på fv.35 gjennom sentrum.
Bussene står i samme kø som privatbilene, og det er
ikke etablert et godt sammenhengende gang - og
sykkelvegsystem gjennom byen.

Flere store endringer av transportsystemet i Hønefoss
vil påvirke trafikksituasjonen. I tillegg til virkning for det
overordnete trafikksystemet vil dette også påvirke
gatebruk, transport, mobilitet og trafikksikkerhet i
Hø nefoss sentrum. Ringeriksbane, ny E16 med
avkjøring og ny trasé Eggemoen – Nymoen vil endre
trafikkmønstrene og trafikktallene gjennom Hønefoss .

Bysentrum er til viss grad utflytende og preget av store

Det skal utredes alternative løsninger for et helhetlig ,
framtidsrettet og miljøvennlig tra nsportsystem i Hønefoss
sentrum som skal vurdere transportløsninger for sykkel,
gange, kollekti vtransport og personbiltrafikk slik at det nye
t ransportsystemet skal gi befolkningen god mobilitet , og
effektiv næringstransport.

Transportsystemet skal bygge opp unde r ønsket by - og
arealutvikling. V ekst i personbiltrafikk skal tas med sykkel,
gange og kollektivtransport. Sykkel, gange og
kollektivbetjening skal gi konkurransedyktig reisetid
sammenlig net med personbil. E t langsiktig perspektiv
legges til grunn, slik at det kan tilpasses
transportbehovene til en voksende befolkning og endrede
reisevaner.

Utredningene skal ta utgangspunkt i
statlig regulering av Ringeriksbanen
og E16 og regional transportanalyse/ -
modell .
0 - vekstmålet legges til grunn.

Utredningsbehov:

Trafikkutredning: hovedvegsystem for
biltrafikk i Hønefoss med koblinger til
ny E16. A nalyseområde t vil dekke
større områder enn plan -
avgren sningen for Hønefoss sentrum
og ses i sammenheng med
Ringeriksbanen og E16 , og ny trasé

Rapport er .

S ammendrag i
planbeskrivelsen
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Virkninger av planforslaget
Tema Dagens situasjon / problemstilling Hva skal u tredes ? Metode / Hvordan skal dette

u tredes ?
Presentasjon

åpne p arkeringsplasser. Parkeringsforskriften må
revideres.

Ringerike kommune har inngått en treparts
sykkelbyavtale med Buskerud fylkeskommune og
Statens vegvesen for 2016 – 2020.

Eksisterende utredning er :

- Hovedplan Vei
- Trafikksikkerhetsplan
- Trygg sko levei
- Universell utforming (registreringer)
- Kollekti vutredning Hønefoss august 2017
- KVU Hønefoss
- Analyse – utvikling i tilknytning til Hønefoss I C - stasjon
april 2016
- Intercitystasjon – Illustrasjoner
Mulighetsstudie april 2016
- E16 – analyse og konsekvenser for Hønefoss, 2013
- By og stedsutvi kling i ringeriksregionen 2030
- SAMFERDSELS ANALYSE, 2012
- Tilstandsvurdering av hovedsykkelvegnettet i
Hønefoss
- Myke trafikanter i Hønefoss Fotgjenger - og
sykkelobservasjoner, 2013
- Situasjon for sykkel Hønefoss
- Parkeringforbudtsone i Hønefoss, 2010

Hønefoss stasjon vil bli nytt kollektivknutepunkt. Det skal
legges til rette for god og effektiv k ollektivbetjening,
gange - og sykkeladkomst til Hønefoss
stasjon/kollektivknutepunkt, sentrum og andre større
arbeidsplasser/institusjoner.

Interntrafikken og transportbehovet til jernbane stasjonen
må løses, og i tillegg tilgjengeligheten til Hønefoss som
kommunesenter og regionsenter (innfartsparkering,
trafikkløsninger) .

Det skal lages en sykkel - og parkeringsstrategi, og
arbeidet med denne skal samordnes med
trafikkutredningene. Dette er virkemidler for å nå mål om
nullvekst i personbiltrafikken, hvor tilrettelegging for
gange, sykkel og kollektiv er viktig.

for E16 Eggemoen – Nymoen .
Interntrafikken og transportbehovet til
Hønefoss og jernbane stasjonen må
løses .

Sykkel - og parkeringsstrategi:
Et h elhetlig og effektivt sykkel vegnett
utredes.
V irkemidler knyttet til parkering og
tilrettelegging for sykkel skal
undersøkes.

( I samarbeid med Buskerud
fylkeskommune )

Kulturminner og
kulturmiljø

Hønefoss har en rik kulturarv i verneverdig
bebyggelse. Samtidig skal byen fortettes. Det te krever
gode rammevilkår og forutsigbarhet for utbyggere ved
at disse motsetningene avklares i planmessig.

Prioriteringer mellom vern og fornyelse, historie og
utvikling, forvaltning av kulturarven og økonomisk
bærekraft – kan innebære utfordringer ved u tvikling av
Hønefoss. Med vekst følger behovet for fortetting. Det

Fysisk planlegging og utforming er i stor grad avgjørende
for hvordan byen oppleves, og det finnes gode muligheter
for å visuelt og funksjonelt fremheve de sentrale
historiske bygningsmiljøene. Byggehøyder og
bebyggelsesstrukturer kan bidra til å dempe eller
fremheve naturlig terreng, bylandskap, signalbygg og
historiske anlegg.

Hønefoss har mange registrerte bygninger me d

Utredningsbehov:

- Arkeologisk registrering
- Registrering av nyere

tids kulturminner
(I samarbeid med Buskerud
fylkeskommune)

Eksisterende og nytt

Rapport .

S ammendrag i
planbeskrivelse n.



25

Ringerike kommune – Planprogram for områderegulering Hønefoss

Virkninger av planforslaget
Tema Dagens situasjon / problemstilling Hva skal u tredes ? Metode / Hvordan skal dette

u tredes ?
Presentasjon

som forventes i moderne bygg lar seg ikke lett
kombinere med vern. Krav til universell utforming kan
også være vanskelig å tilfredsstille. Det finnes få
virkemidler for å sikre at eier vedl ikeholder
kulturminnet i tilstrekkelig grad. På tross av
utfordringene ved eldre bygninger, finnes det likevel
tilpasningsmuligheter som åpner for at bygninger kan
få ny bruk, viderefører kulturarven, og tilfredsstiller
dagens behov.

Eksisterende utrednin ger / registreringer:

- SEFRAK – Alle bygninger eldre enn 1900 og
andre faste kulturminner yngre enn 1537 er
registrert.

- Kulturminneregistrering av bygninger i sentrale
deler av Hønefoss, registrering gjennomført i
perioden 2000 - 2002, initiert av Ringerike
kommune.

- Temautredning – Kulturmiljøer i Hønefoss,
vedtatt som grunnlag for videre arbeid med
revidering av kommuneplanens arealdel

verneverdi utenfor de prioriterte hensynssonene. Det er
behov for også å kunne sette disse bygningene på en
verneliste og gjennomføre kontrollregistr ering av
kulturminner i Hønefoss sentrum.

Hensyn som skal ivaretas:

- Kulturminner og kulturmiljøer skal brukes aktivt som
en ressurs i byutviklingen

- Det skal tilrettelegges for at verneverdig bebyggelse
får ny bruk.

- Hvordan fortette samtidig som Hønefoss særpreg og
historie bidrar til å forme fre mtiden

- Prioritere bebyggelse og miljøer som skal bevares

kunnskapsgrunnlag skal bl.a. legges
til grunn for:

- Utforming av plankart med
hensynssoner Bestemmelser og
retningslinjer for ivaretakelse og
forvaltning av verneverdig
bebyggelse.

- Bestemmelser og retningslinjer
som stiller krav til høy estetisk
kvalitet og sikrer godt samspill
mellom ny bebyggelse på den ene
siden og byens målestokk og
verneverdig bebyggelse og miljøer
på den andre.

Boligfortetting,
nærmiljø og
bomiljø

Bebyggelsesstrukturen i Hønefoss består i vesentlig
grad av eneboliger, også i de sentrale områdene.
Sentrumskjernen er konsentrert mellom Kvernbergsund
bru i sør og Hønefoss bru i nord. Boligsatellittene
Haugsbygda og Heradsbygda ligger 3 – 5 km unna
sentrum, henholdsvis øst og vest for byen .

Det er forventet stor vekst bl.a. som følge av etab lering
av vei og baneprosjekt.

Store sentrale om råder i Hønefoss er dårlig utnyttet
eller benyttes til overflateparkering. Dette gir stort
potensial for fortetting.

Hvordan det kan tilrettelegges for en variert
befolkningssammensetning i sentrum. Boliger med
forskjellige boligtyper og - størrelser, god bokvalitet inne og
ute .
Andre virkemidler knyttet til boligsosiale formål
(utbyggingsavtaler)

Fortetting må forutsette gode og trygge bo og nærmiljøer.
Egnede områder for lek må sikres i sentrale områder.
Bruk av blågrønn struktur for å dekke behov for lek,
rekreasjon og trygge turveier.

Fortetting og plassering av boliger skal gi et redusert
transportbehov.

Utnyttelse av stasjonsnære områder som understøtter

Analysen tar utgangs punkt i kriterier
for bokvaliteter, og hvordan dette best
kan oppnås i og nær Hønefoss
sentrum.

Flerfunksjonalitet vurderes, med
boliginnslag i områder/kvartaler
tidligere tenkt som næringsarealer, og
omvendt i områder tidligere tenkt som
rene boligområd er.

S ammendrag i
planbeskrivelse
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Virkninger av planforslaget
Tema Dagens situasjon / problemstilling Hva skal u tredes ? Metode / Hvordan skal dette

u tredes ?
Presentasjon

samferdselssatsningene.
Blågrønnstruktur
og n aturmangfold

Naturmangfold er i byer og bynære områder som regel
knyttet til parker og bynær grønnstruktur, samt bekker
og elver. Elveløp i Hønefoss er en viktig kvalitet, som
den blågrønne strukturen i byen må bygges opp om.

Byen henvender seg i liten grad mot elva, og
elverommet er lite tilgjengelig. Det er etablert tursti
langs deler av elva, men det mangler i dag deler som
gir sammenhengende forbindelser.

I Hønefoss er hensynet til naturmangfold primært
knyttet til elvedraget gjennom byen.

Det foreligger kun registreringer innenfor deler av
planområdet. Disse må suppleres.

Eksisterende utredninger/ registreringer:
- Grønn plakat
- Naturtyperegistreringer

H ensyn :

- Naturmangsfoldsloven §§ 8 – 12.
- Muligheter for å ta elva i bruk, tilrettelegge for ferdsel

og opphold langs elva og flette elvelandskapet og
sentrum sammen.

- Gjennomgående blågrønne strukturer der elva er
ho vedstruktur.

- Hvordan sikre en robust grønnstruktur i sentrum og
sambruk for å tilrettelegge for høyere utnyttelse og
overvannshåndtering

- Hvordan sikre tilgjengelighet til grønnstruktur,
sammenhengende turstier og snarveier/ smett

- Det bør redegjøres for mulig bruk av
utbyggingsavtaler for bidrag til grønnstruktur.

Det tas utgangspunkt i Grønn plakat
og eksisterende naturtype -
registreringer .

Utredningsbehov:

- Kartlegging e ksisterende
ti lgjengelighet til grønnstruktur.

- Supplere nde naturtyperegistreringer .

Rapport / Notat

Om tale s i
planbeskrivelse

Friluftsliv, idrett
og aktivitet for alle

Fortetting av byen stiller større krav til
rekreasjonsarealer som er blå/grønne. Samtidig er det
konkurranse fra utbyggere om å nytte disse arealene til
bybebyggelse. Disse interessekonfliktene må avklares.

Eksisterende utredninger / registreringer:
- Ha ndlin gsplan for universell utforming
- Tilgjengelighetskart
- Kartlegging av bynære friluftsområder i Hønefoss,
2014
- Mulighetsstudie for Schj ongslunden Idrettspark

F or å forbedre folkehelsen må byen i større grad
tilrettelegges for aktivitet i nærområdene, der folk bor. Det
gjelder i stor grad muligheter for den daglige “nærturen”.

Tilrettelegging bør ta sikte på å gi gode muligheter for
aktivitet for alle , og til uorganisert og organisert idrett .

Redusere transportbehov

Ta utgangspunkt i eksisterende
registreringer og rapporter.

Utredningsbehov:

- Vurderinger av tilgjengelighet

Omtale s i
planbeskrivelse /

N otat

Samfunns -
sikkerhet
( bl.a. skred, flom
og overvanns -
håndtering)

Byen omkranses av store elver med mye vann som er
flomutsatt. Det er risiko for 200 - og 500 årsflom langs
elvebredden.

Det er ikke gjort overordnet vurdering/planer for

Deler av bebyggelsen i Hønefoss ligger nær elva. Det er
behov for sikring av eksisterende boligom råder og det må
vurderes og stilles krav til sikring i områd ereguleringen for
videre regulering og søknader om tiltak for å forebygge
ødeleggelse fra skred og flom.

Utredningsbehov:

Risiko - og sårbarhetsanalyse (ROS)
Det skal utarbeides ROS - analyse i
alle reguleringsplaner, jf. pbl § 4 - 3.

Flom - og
overvannsplan for
Hønefoss

Rapport (ROS -
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Virkninger av planforslaget
Tema Dagens situasjon / problemstilling Hva skal u tredes ? Metode / Hvordan skal dette

u tredes ?
Presentasjon

overvannshåndtering med flomveier.

Eksisterende utredning/ registrering :

- Overordnet ROS - analyse som ligger til grunn for
kommunens arbeid med samfunnssikkerhet (snart
ferdig revidert )

- Overordnet Beredskapsplan (snart ferdig revidert )
- Eksisterende flomveiberegninger og flomhøyder
- Overvannsveileder for Ringerike kommune (snart

ferdig)
- Eksisterende grunnundersøkelser (også fra FRE og

B aneNor).
- Risiko og sårbarhetsanalyse - brann - og

redningstjeneste.
- Oversikt over ledningsnett i kartportalen

Hensyn :

- Kapasitet på anlegg for overvannshåndtering ved
kraftig nedbør

- Sikring av gode flomveier for ulike nedbørsfelt
- Flom - og rassikring av eksisterende boligområder
- Planlegge for en åpen lokal overvannshåndtering,

bruke vannhåndtering og overvann til å berike
bymiljøet.

- Vurdere virkemidler (f.eks grønn arealfaktor)

Vurdering av sannsynlighet for
uønsket hendelse, kriteriene for å
vurdere konsekvenser og avbøtende
tiltak beskrives. Total risikovurdering
sammenstilles og oppsummeres med
spesifisering/tiltak.

Flom - og overvannsplan for Hønefoss
må utarbeides. Hensikte n med
planen er å kartlegge for gode
flomveier, kapasitet og mangel på
overvannsledninger ved kraftig
nedbør, gi sterke føringer og
retningslinjer i reguleringsplanarbeid
for håndtering av flom - og overvann i
Hø nefoss, spesielt for bebyggelse
nær elven.

Eksisterende og nytt
kunnskapsgrunnlag skal bl.a. legges
til grunn for:

- Angi hensynssoner og bestemmelser
for å forebygge skred - og flomskader
m.m.

analyse)

Omtale i plan -
beskrivelse .

Støy og
luftf orurensning

Stor andel bil trafikk forårsaker høye st øynivåer i deler
av planområdet. Langs hovedtrafikkårene overskrides
grenseverdiene i henhold til Miljødirektoratets
retningslinje T - 1442/2016.

Luftforurensning er en utfordring primært i byer stø rre
enn Hønefoss. D et antas for øvrig at det kan være
overskridelser av både juridisk bindende grenseverdier
og nasjonale mål f or svevestøv og nitrogendioksid
langs de sterkt trafikkerte veiene. Bakgrunnen for dette
er nivåer i sammenlignbare byer, høy bilande l og kø -
situasjonen gjennom byen.

Støyhensyn skal være en integrert del av selve
plangrepet. Vurdere b ehov for avvikssoner fra støykrav i
sentrumsområder og nær kollektivknutepunkt.

Det er behov for mer kunnskap om luftforurensnings -
situasjonen i Hønefoss. Målinger er nødvendig for å vite
den faktiske situasjonen i forhold til grenseverdiene og
helse. I planlegging av virksomhet eller bebyggelse, er
det i tillegg nødvendig med modellberegninger, hvor
nivåene vises gjennom luftsonekart .

Utredningsbehov:

- Beregninger av dagens
støysituasjon langs kommunale
veier.
- Beregning av framtidig støy, og
vurderinger av virkninger.

(Samordnes med Statens Vegvesen
eget arbeid)

- Målinger og modell beregning er
av luftforurensning (inkludert

Rapporter

S ammendrag i
planbeskrivelse
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Virkninger av planforslaget
Tema Dagens situasjon / problemstilling Hva skal u tredes ? Metode / Hvordan skal dette

u tredes ?
Presentasjon

Det er ing en målinger å vise til .

Luft:
K ommunestyre har i møte 5. oktober 2017, sak 107/17,
vedtatt at det skal gjennomføres ett års
luftkvalitetsmålinger i Hønefoss og at blant annet data
om lokal luftforurensing skal være et
kunnskapsgrunnlag i byplanleggingen .

Prosjektet i samarbeid med SVV «MÅLING AV LOKAL
LUFTFORURENSNI NG I HØNEFOSS» er igangsatt og
vil gi nødve ndige indikasjoner til byplanarb eidet , men er
ikke forventet å bli ferdig til utarbeidelse av
planbeskrivelse med KU.
Dersom resultatene skal kunne benyttes i
byplanarbeidet i form av luftsonekart
(modellberegninger) er det anbefalt å
forskuttere/finansiere modellberegningene som skal
visualiseres i Luftsonekart.

Eksisterende utredninger:
- Støy kartlegging
- Pågående arbeid med luftkvalitetsmålinger.

framtidig situasjon) (luftsonekart)

Eksisterende og nytt
kunnskapsgrunnlag skal bl.a. legges
til gr unn for:

- Utforming av plankartet
- Støybestemmelser.
- Bestemmelser for avvikssoner fra
støykrav i sentrumsområder og nær
kollektivknutepunkt , inkluder t
vilkårsbestemmelser (avbøtende
tiltak) .
- Bestemmelser knyttet til
luftkvalitet.

Analysen ses i sammenheng med
egen analyse for boliger/bomiljø.

Teknisk
infrastruktur og
miljø

Mye av ledningsnettet i Hønefoss sentrum er nedslitt og
trenger utskiftning / oppgradering. Kritisk for avløp
innenfor plangrensa er Kongens gate; Stans gata og
Kvernbergsundbro.

Kapasiteten og tilstanden på vann - og avløpsledninger
er delvis ukjent.

Eksisterende utredning er / registrering :
- v annledninger, avløpsledninger, overvannsledninger,
AF - ledninger med dimensjoner på kommunens
kartløsninger
- Hovedplan for avløp og vannmiljø 2017 - 2027.
- K apasitet på renseanlegg og drikkevannsanlegg

Hensyn som skal ivaretas i planarbeidet :

- Kartlegge status for tilstand og behov for tiltak på
eksisterende tekniske anlegg .

- Beskrivelse av dagens kapasitet; vannforsyning,
avløp og kloakkrensing.

- Behov for å etablere nettmodell for å beregne
kapasitet i offentlig infrastruktur.

- Vurdere føringer for utnyttelse, formål og
rekkefølgebestemmelser som sikrer forsvarlig
utnyttelse av kapasitet i eksisterende ledningsnett og
rask realisering av nyskapt potensiale ved
oppgradering av tekniske anlegg.

- B ruk av rekkefølgebestemmelser og
utbyggingsavtaler for bidrag til teknisk infrastruktur ,

Utredningsbehov:

- Nettmodell for ledningsnett
(kartløsning) :
Dette gir mulighet til modellering av
ny bebyggelse i forhold til kapasitet
på ledningsnett.

- Kartlegging av status for tilstand og
behov for tiltak på eksisterende
vann - og avløpsledninger (hvilke rør
som må s kiftes ut).

- Økonomiske konsekvenser av
veksten bør utredes.

S ammendrag i
planbeskrivelse .
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Virkninger av planforslaget
Tema Dagens situasjon / problemstilling Hva skal u tredes ? Metode / Hvordan skal dette

u tredes ?
Presentasjon

- Energi og klimaplan torg og møteplasser , refusjon o.l. skal utredes.
- Miljøambisjoner innenfor områdene: Arealbruk,

mobilitet, energi, massehåndtering og overvann.

Nettmodell og kartlegging av tilstand
gir grunnlag for å si noe om
økonomiske konsekvenser av
veksten som det tilrettelegges for i
områdereguleringen.

- Miljøp rogram – overordnet

Klima og energi Ringerike kommune har som visjon å være et forbilde
innen energieffektivisering, bruk av fornybare
energikilder og reduksjon av klimagassutslipp. For å
oppnå dette er det utarbeida en energi - og klimaplan,
hvor hovedmål, delmål og tiltak beskrives.

Kommunens energi - og klimaplan ble vedtatt 02.12.10 i
kommunestyret (sak 129/10), og arbeidet med
oppfølging av planen har pågått siden da. Nå er det
behov for å oppdatere denne.

I Hønefoss er det etablert fjernvarm e, basert på
brenning av biologisk materiale.

Eksisterende utredninger/ registreringer:
- Energi og klimaplan 2010
- Oppfølging av Energi og klimaplan (årsrapport) 2014

Basert på dagens energi og klimaplan bør det legges til
grunn mål og tiltak rettet mot Hønefoss by. Det bør også
gjøres en vurdering ut fra dagens situasjon og eventuelt
revidere eller lage en ny energi og klimaplan.

Vurdere om man bør satse ensidig på fjernvarme eller la
den spille sammen med annen fornybar
energiproduksjon .

D et skal settes i gang arbeid med
revisjon av Energi og klimaplan fra
2010 .
Dersom revidert plan foreligger
tidsnok , vil den legges til grunn for
utarbeidelse av
områdereguleringen.

Ses i sammenheng med egen
analyse av teknisk infras truktur og
miljø, o g transportutredninger
( etablering av et helhetlig,
framtidsrettet og miljøvennlig
transportsystem)

Omtale i plan -
beskrivelse / notat

Sosial
infrastruktur
( skole, barnehage,
omsorgsboliger,
kulturarenaer,
idrettsanlegg og
offentlige tjenester )

Sosial infrastruktur for tjenesteyting i form av
undervisnings - og omsorgstilbud vil møte betydelige
utfordringer dersom befolkningen skal øke kraftig i
byområdet.

Eksisterende utredninger/ registreringer:
- Skolebehovsplan
- Barnehagebehovsplan

Denne er under revisjon.

Planarbeidet bør vurdere behov for re - og nylokalisering
av sosial infrastruktur og hvordan disse kan samspille
med andre funksjoner både innenfor og utenfor
planområdet.

Integrering av institusjoner i sentrum kan føre til mer
aktivitet i bysentrum , redusere transportbehov, forebygge
ensomhet, og bidra til rasjonell sambruk av bygninger og
arealer.

Behov for utredninger/
registreringer:

- Arealbehov og behov for ny sosial
infrastruktur i sentrum.

Rapport /
sammendrag i
planbeskrivelse

Tabell 5 - 1 Forslag til u tredningsprogram
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5.2 Metode og framstilling
Planarbeidet opererer ikke med et klart definert nullalternativ eller klart definerte ulike
alternativer som skal utredes. Under er det beskrevet hvordan nullalternativ og
utredningsalternativ skal forstås når virkninger av planen vurderes.

Null alternativ et

Nullalternativet er vanligvis definert som framtidig situasjon dersom tiltak ikke
gjennomføres. I Hønefoss er det på det rene at det kommer til å skje store endringer
knyttet til f.eks. statlige vei – og banetiltak, utviklingen er ønsket og planarbeidet for
Hønefoss sentrum skjer i samspill.

Nullalternativet er ikke klart definert, og kan tolkes ulikt etter hva som er hensiktsmessig
når virkninger på ulike tema vurderes, men bør for enkelhets skyld tolkes som dagen s
situasjon.

Utredningsalternativet

Det vil utredes mange ulike løsninger på ulike tema, men det er ikke klart definerte ulike
utredningsalternativer. Det er i praksis bare ett utredningsalternativ, som rommer alle
løsninger som vurderes.

Når virkninger vurderes kan man måtte forholde seg t il flere ulike aktuelle tiltak, avhengig
av temaet. Alt etter hva som er hensiktsmessig bør det komme fram av
teksten/beskrivelsen for hvilke tiltak virkningen er vurdert.

Presentasjon

Utredningsprogrammet i tabell 5.1 angir foreslått presentasjonsmåte. Det er angitt om
temaet bør presenteres i egen rapport eller i et enklere notat m.v.
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6 PLANPROSESS OG FRAMDRIFT

6.1 Planprosess
Arealplanen er planlagt utarbeidet som en områderegulering etter plan - og
bygningslovens § 12 - 2. Plantypen brukes av kommunen der det er krav om slik plan i
kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte
områdevise avklaringer av arealbruken.

6.2 Organisering
Forslag til organisering av planarbeidet:

Prosjekteier Kommunestyre

Mandat Endelig fastsettelse av planprogram for
områderegulering og endelig vedtak av
områderegulering .

Deltakere Kommunestyre

Styringsgruppe Formannskapet

Mandat Formannskapet vil bli løpende orientert. Prinsipielle
spørsmål vil løftes underveis.

Det vil arrangeres planverksteder for formannskapet
underveis i planprosessen for å sikre deltakelse,
forankring og eierskap.

Deltakere Formannskapet

Prosjektansvarlig Rådmannen

Administrativ
styringsgruppe

Rådmannen

Mandat Gruppen skal følge opp og sikre framdrift, ressursbruk,
tverrsektoriell koordinering og forankring som sikrer
retning .

D eltakere Rådmann , kommunalsjef samfunn, avdelingsleder
a real - og byplankontoret og koordinator for regionalt
plansamarbeid.

Figur 6 - 1 Tre hovedtrinn i reguleringsplanprosessen. Figuren viser en oversikt over
den samlede planprosessen i tre hovedfaser. De formelle prosesskravene ligger i de
mørkegrønne boksene. I de lysegrønne boksene ligger arbeidstrinnene i
planprosessen. Den gule boksen angir samarb eid, medvirkning og informasjon.
(Kilde: Kommunal - og moderniseringsdepartementet)
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Prosjektgruppe Administrativ

Mandat Utarbeide planforslaget og sikre framdrift og
nødvendige avklaringer underveis .

Deltakere - Ringerike kommune, Areal og byplankontoret
(sekretær)

- Representanter fra de ulike fagetatene i Ringerike
kommune skal bistå prosjektgruppen ved behov

- Buskerud fylkeskommune
- Bane Nor

Tabell 6 - 1 Forslag til organisering av planarbeidet

6.3 Medvirkning
Plan - og bygningslovens minstekrav til medvirkning omfatter høring og offentlig ettersyn
av planprogram og planforslag. Kommunen har også et særlig ansvar for å sikre aktiv
medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrett elegging, herunder barn og unge.

Det vil opprettes en internettside for planarbeidet for Hønefoss sent rum , på
www.ringvirkninger.com , hvor man kan finne kunngjøringer, dokumenter i saken og følge
med på framdriften.

Det skal legges opp til en bred medvirkning underveis i planprosessen gjennom åpne
informasjonsmøter og planverksteder / temamøter .

Møtene vil bli annonsert i Ringerikes B lad og på kommunens internettside. Det vil være
åpent for påmelding til planverkstedene/temamøtene, organisasjoner, lag og foreninger vil
inviteres spesielt.

Oppsummering av resultatene fra planverkstedene vil redegjøres for i planforslag som
legges fram til politisk behandling.

Mer detaljer om medvirkningsopplegget framgår i sak om fastsetting av planprogram.

6.4 F ra mdrift
Framdrift vil henge sammen med avgrensning av planområdet, målsetninger for
planarbeidet, plannivå og detaljering sgrad, ressurser til arb eidet. Rådmannen kommer
nærmere tilbake til framdrift ved fastsettelsen av planprogrammet .

Tabellen under viser planlagt framdrift for planarbeidet:
Milepæl / delprosess Myndighet Tidspunkt

Utarbeidelse av planprogram

Planverksted for kommunestyret

Vedtak om varsel om oppstart og utleggelse
av planprogram til offentlig ettersyn

Formannskapet Juni 2017

Offentlig ettersyn av planprogram (6 uker) + 3
uker jf. v edtak i formannskapet.

Revidering av planprogram og forfase

Fastsettelse av planprogram Kommunestyret Mars 2018

Utarbeidelse av planforslag

Åpne informasjonsmøter/ planverksteder

Regionalt planforum

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn (1.
gangs behandling)

Formannskapet Juni 2019

Offentlig ettersyn (6 uker)

Revidering av planforslag

Sluttbehandling (2.gangs behandling) Formannskapet Februar 2020

Vedtak Kommunestyret Mars 2020
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Tabell 6 - 2 Planlagt framdrift for planarbeidet

Detaljert framdriftsplan finnes som vedlegg til planprogrammet.
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REFERAN SER

Liste over relevant e arbeid er som er gjort tidligere og som danne r en del av grunnlaget for
plan arbeide (ikke uttømmende) t :

- KDP for hovedvegsystemet i Hønefoss. Planbeskrivelse og KU (Norconsult /
Ringerike kommune) (2008)

- Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2030. Vedtatt 30.04.2015 (Ringerike kommune)
(2015)

- KVU Hønefoss. Fremtidens transportsystem i Hønefossområdet . Mai 2015 (Statens
veg vesen) (2015)

- Parallelloppdrag «Fremtidsbilder for Hønefoss». Norske arkitektkonkurranser nr.
466/2016 (Norske arkitekters landsforbund / Ringerike kommune) (2016)

- Innfart Hønefoss E16
- Handels og byutviklingsanalyse
- Samferdselsanalyse
- Fortettingsanalyse
- Dokumenter i forbindelse med planarbeidet for Ringeriksbanen og E16
- Utvikling i tilknytning til Hønefoss IC - stasjon
- Rapport Ringeriksbanen mai 2015, Sasson, Ramsøy og Reve
- Mulighetsstudie Intercitystasjon april 2016
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VEDLE GG
Milepæl/ delprosess Myndighet 2017 2018 2019 2020

j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m
Igangsetting av planarbeid
og vedtak om høring av
planprogram

Formannskapet 2 m

Varsel om oppstart av
planarbeid og høring a v
planprogram
Merknadsbehandling
Revidering av planprogram
Behandling av
planprogram

Formannskapet 2 m

Fastsettelse av
planprogram

Kommunestyret m

Anbud
Utarbeide planforslag med
konsekvensutrednin g ( KU )
Medvirkning politisk o o p p

p
p p p o

Medvirkning offentlig o p p p p p
Medvirkning B & U
Medvirkning grunneiere/
initiativtakere

o o o

Regionalt planforum R R
1. gangs behandling av
planfor slag med KU

Formannskapet 2 m

Offentlig ettersyn av
planforslag med KU (mi nst
6 uker)
Merknadsbehandling
Bearbeiding av plan forslag
med KU
Medvirkning politisk o
2.gangs behandling av
planforsl ag med KU

Formannskapet 2 m

Vedtak av planforslag med
KU

Kommunestyret m

Eventuell klagebehandling
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Plannavn OMRÅDEREGU LERI N G FOR HØN EFOSS

ESA ID 17/1379

Plan I D 431

Hensikt med planen Hensikten er å gi overordnede rammer for hvor og hvordan Hønefoss sentrum skal utvikles. Fire hovedmålsetninger/tema:
- Kollektivknutepunktet i Hønefoss – bussterminal, drosjesentral, sykkelparkering – og tilknytning til jernbanestasjonen
- Byutvikling og fortetting – styrke sentrum gjennom fortetting med boliger og arbeidsplasser
- Mobilitet – snu utviklingen og tilrettelegge for gange og sykkel
- Styrke offentlige rom, parker og blågrønne strukturer

Planavgrensning Foreslått planavgrensning til fastsetting av planprogram er vist på side 13. Avgrensningen er satt slik at den gir rom for en planmessig løsning av
utfordringene planarbeidet vil møte.

Sammendrag Planprogrammet redeg jør for:

- Mandat, hensikt og målsetninger for planarbeidet (Innledning)
- Rammer og premisser for planarbeidet
- Beskrivelse av dagens situasjon
- Sentrale tema i planarbeidet
- Forslag til utredningsprogram
- Planprosess og framdrift

Planprogrammet skal ligge til grunn for videre planarbeid og utredninger i arbeidet med områderegulering for Hønefoss .

Framdriftsplan Vedtak av oppstart og utleggelse av forslag til planprogram til offentlig ettersyn: juni 2017
Fastsettelse av planprogram : vår 2018
Utarbeidelse av planforslag
Vedtak om høring av planforslag: vinter 2019
Vedtak av plan: høst 20 19

Organisering Forslagsstiller: Ringerike kommune
Planmyndighet: Ringerike kommune
Ansvarlig myndighet konsekvensutredning: Ringerike kommune

Prosjektgruppe: Rådmannen med innleide konsulenter
Styringsgruppe: Formannskapet
Administrativ styringsgruppe: Rådmannen
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FORORD

Det er satt i gang formelt planarbeid for Hønefoss sentrum. He nsikten med arbeidet er å
legge til rette for en god og helhetlig utvikling av Hønefoss, og lage en plan som kan gi
noen overordnede rammer for hvor og hvordan byen skal utvikles .

Ringeriksbanen er under planlegging, og Hønefoss vil få et InterCity - tilbud som gir ca. 30
min. reisetid til Oslo. Som følge av Ringerikesban en f orventes det en økt befolkningsvekst
i Hønefoss, og som kan gi opp 10.000 nye innbyggere frem mot 20 30. Ringerike
kommune vil kunne ha 40.000 innbygg ere i 2030, og regionen nærmere 80.000. En ny
jernbanes tasjon i Hønefoss må planlegges som et godt inte gr ert kollektivknutepunkt i
byen.

I brev fra Samferdselsdepartementet ( datert 30.08.2015 ) forventes det at lokale
myndigheter bygger opp under investeringene for Ringeriksbanen og ny E16 gjennom
aktuelle virkemidler på sine ansvarsområder , og at transport etatene og lokale myndigheter
i samarbeid legger til rette for at nytten av prosjektene blir best mulig.

Hønefoss er en by og regionsenter m ed korte avstander. En h andels - og
byutvikling sanalyse fra 2012 viste at 60 % av befolkningen b or i eller rett utenfor sentrum .
30 % bor innenfor 20 minutters gangavstand og 65 % har mindre enn 15 minutters
sykk eltur fra Søndre Torv. Samtidig er det gode muligheter for å fortette Hønefoss
sentrum med flere boliger og ar beidsplasser tett på stasjonen. Dette igjen gi r stort
pot ensial for å tilrettelegge for gående og syklister i Hønefoss.

Ringerike kommune, 06.02.2018
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1 I N N LEDNIN G

1.1 Bakg runn / mandat for planarbeidet
Planprogrammet redegjør for planprosessen gjennom beskrivelse av formål , rammer - og
retningslinjer, dagens situasjon, sentrale målsetninger , utredningsbehov, medvirkning og
fra mdrift. Visjon og byutviklingsstrategi skal utformes som del av planarbeidet .

M andatet for igangsetting av arbeid med områderegulering for Hønefoss er
kommunestyret s vedtak 30.6.2016 i sak (109/16) om plansamarbeid i Ringeriksregionen.
Det er gjort flere sentrale vedtak som har ført frem til denne prosessen.

I 2014 vedtok kommunestyret å avvente oppheving av reguleringsplan nr . 64 (stadfestet i
1976), som er dagens byplan for Hønefoss sentrum . Dette ble gjort for å legge til rette for
en samordning med planarbeid for Ringeriksbanen, stasjonsområdet og innfart sløsninger
fra E16. Det ble vedtatt at 64 - planen bør oppheves gjennom en plan prosess hvor en ny
plan tilpasset fremtidig behov erstatter den gamle.

Parallelt med plan arbeid for Hønefoss skal det også utarbeides en regional plan for
Ringeriksregionen , hvor målet er samordning på tvers av kommunegrenser for å legge til
rette for en bærekraftig utvikli ng for bolig, næring, arealbruk og transport. Arbeidet er
igangsatt. Den regionale planen vil blant annet munne ut i en tiltaksliste som kan
videreføres i en utviklingsavtale med staten (jf. sak om oppstart av Ringerikspakke og
konseptvalgutredning vedtatt i KST 2.12.2010 og kap. 2.2 i planprogrammet) .

For å løse transportsystemet og gi en bedre fremkommelighet i Ringeriksregionen kan det
bli nødvendig å gjøre tiltak i vegnettet. Dette må til for å gi bedre fremkommelighet for
buss, gange og sykkel. I og med at det totale transportnettet blir så omfattende endret
med ny E16 og Ringeriksbane må det vurderes endring og avklare prinsipper. Dette kan
være at man skal kjøre inn til byen og ut i gjen, i stedet for gjennom byen. Det bør vurderes
gode løsninger som tangerer byen fremfor å belaste bykjerne. Innfartsparkering og nye
bruer kan være en del av en slik løsning. Det bør legges vekt på å legge til rette for
fremtidsrettet løsninger som auto nome busser og andre utslippsfrie, støysvake løsninger
som bedre passer inn i et trivelig bybilde. Noen av tiltakene vil være så omfattende at de
vanskelig vil kunne finansieres over fylkeskommunale og kommunale budsjetter. For

Hønefoss sentrum er det en r ekke utfordringer som skal løses og hvor plangrepene blir
svært viktige. Dette forutsetter god og samordnet koordinering mellom fylkeskommunen,
kommunene og staten for de ulike planene i regionen.

Figur 1 - 1 Ringeriksregionen består av Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner (Kilde:
Næringsmagasin 1 - 2015 for Ringeriksregionen)
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1.2 Formål med planen og planprosessen
Hensikten med planforsla get er å fastlegge noen overordnede ramme r for utvikling av
Hønefoss som et attraktivt, kompakt og bærekraftig regionsenter , med en tydelig identitet
og et bredt utvalg av funksjoner. I Hønefoss skal det bygges opp under de store
samferdselsinvesteringene som kommer , ved å tilrettelegge for befolkningsvekst og nye
arbeidsplasser i sentrum, i samsvar med målet i kommuneplanens samfunnsdel -
Hønefoss skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. En bærekraftig og
funksjonell løsning for trafikkavvik ling en i Hønefoss vil være en sentral del av arbeidet .

Ringeriksbanen er under planlegging , og det er ventet at reguleringsplanen for prosjektet
legges ut til offentlig ettersyn våren 2018 . I følge Nasjonal Transportplan (NTP) 2018 - 2029
blir byggestart for Ringeriksbanen og E16 i 2021 . Ringeriksbanen vil forkorte reisetiden
me llom Oslo og Bergen betraktelig. Ringeriksbanen vil være en del av IC - nettverket rundt
Oslo, og knytte regionen og Oslo sammen . Bergensbanen vil på sikt kunne ta over noe av
flytraf ikken mellom Østlandet og Vestlandet. B åde InterCity - togene og B ergensbanen vil
stoppe i sentrum .

V ekstkraften Ringeriksbanen utløser skal brukes til å videreutvikle Hønefoss . Med de rette
grepene kan Hønefoss utvikles til en levende og vital by, noe mer enn kun en soveby for
Oslo. Hønefoss skal bli mer kompakt og tilgjengelig , slik at innbyggerne kan nå det meste
til fots eller med sykkel . Dette vil igjen gi grunnlag for mer bykvalitet og liv i sentrum, et
bedre marked for sentrumshandel , og et variert service - og kulturtilbud. Hønefoss skal bli
triveligere og mer tilgjengelig for alle, også for de som av ulike grunner har begrenset
aksjonsradius , som funksjonshemmede, barn og eldre.

Tilknytning mellom Hønefoss stasjon, sentrum og annet k ollektivtilbud blir en viktig del av
planarbeidet. Muligheter for å etablere en kollektivakse og bedre framkommeligheten for
buss vil også være viktig.

Det skal planlegges for et framtidsrettet og miljøvennlig transportsystem , tilpasset
forventet og ønsket befolknings - og næringsvekst. Stasjonsområdet bør være lett
tilgjengelig for gående, syklende og kollektiv reisende. Det må også v urderes hvordan
bilen kan komme seg effektivt inn til sentrum og jernbanestasjonen, og ut igjen ut en
nødvendigvis å måtte k jør e gjennom byen. Et framtidig trafikksystem må blant annet løse
transportbehovet til stasjonen. E n del av løsningen vil kunne bli et nytt veisystem .

Statens v egvesen har på bestilling fra Samferdselsdepartementet , utarbeidet en
konseptvalgutredning (KVU) for Hønefoss.

S tatlig plan for Ringeriksbanen og E16 og regional plan for Ringeriksregionen vil eventuelt
sammen med KVU legge føringer for planarbeidet for Hønefoss sentrum og mulighetene
for å søke om en utviklingsavtale med staten .

KVU Hønefoss omfatter mulige strategier for utvikling av infrastruktur i Hønefoss sentrum
fram mot 2040. Statens vegvesen anbefaler M iljøkonseptet , som innebærer stor satsing
på kollektivtransport, sykling og gåing, redusert bilbruk i sentrum og tiltak som binder
nord - og sørsiden av byen bedre sammen.

1. Ringerike kommunes uttalelse til KVU Hønefoss ( 27.8.2015 ) Ringerike kommune
mener at ingen av konseptene ser ut til å løse utfordringene for fremtidens
transportsystem og forhold knyttet til arealbruk og utbygging i Høn efoss når
Ringeriksbanen blir bygd.

2. Ringerike kommune slutter seg til Statens vegvesens anbefaling om at
Miljøkonseptet legges til grunn for videre planlegging i Hønefoss.

3. Miljøkonseptet løser ikke den totale trafikkbelastningen for byen Hønefoss i
framtid en. En kombinasjon med nye elementer fra Sentrumskonseptet må derfor
medtas i den videre planleggingen, herunder trafikkavviklingen til/fra
jernbanestasjonen hvis plasseringen blir i sentrum.

4. Kommunen vil ha en sentral rolle i videre planlegging og ved gje nnomføring av
en eventuell Bypakke Hønefoss. KVU Hønefoss skal danne grunnlag for
regjeringens konklusjon om videre planlegging. Endelig avgjørelse sentralt må
derfor oppfattes som logisk og kunne aksepteres av lokalsamfunnet.

Buskerud fylkeskommune har an svar for store deler av veinettet i Hønefoss og vil i løpet
av 201 8 gjennomføre en omfattende trafikkutredning for Hønefoss i samarbeid med
kommunen . Tiltak som framk ommer i denne utredningen bør innarbeides i planarbeidet
for Hønefoss sentrum .

En utfordring for planarbeidet er ønsket om sterk vekst i Hønefoss parallelt med nasjonale
forventning er om en reduksjon i biltrafikken i byområde r . Uten et effektivt transportsystem
øker presset på arealene utenfor byen , som igjen bidrar til å svekke sent rum som
knutepunkt og bomiljøkvaliteter forringes. Det blir viktig å se på tiltak som kan hindre
byspredning.
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1.3 Målsetninger
Overordnede mål for byutviklingen:

(1) Utvikle en attraktiv, levende, miljøvennlig og kompakt by, der
mennesker trives.

(2) Skape en fremtidsrettet by som bidrar til å redusere klimagassutslipp.
(3) Vekst i persontransport skal tas av kolle k tiv, sykkel og gange.

Fire sentrale målsetninger/temaer er valgt for planarbeidet :

Kollektivknutepunktet i Hønefoss – lokalisering av blant annet bu ssterminal,
drosjesen tral, sykkelparkering – og tilknytning til jernbanestasjon en
Byutvikling og fortetting – styrke sentrum gjennom fortetting med boliger og
arbeidsplasser
Mobilitet – snu utviklingen og tilrettelegge for gange og sykkel
Offentlige rom, p arker og blågrønne strukturer – knytte sammen eksiterende , og
sikre nye når byen fortettes

Dette er nærmere utdypet i kap. 4, Sentrale tema for planarbeidet .
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2 RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET

Dette kapitlet gir en kort fattet oversikt over de mest sentrale rammene for planarbeidet –
statlige, regionale og kommunale rammer og planforutsetninger.

Forslag til planavgrensning ved fastsetting av planprogram , er redegjort for og vist i
delkapittel 2.3.

2.1 Statlige og regionale planforutsetninger
Nasjonal transportplan 2018 - 2029

Regional plan for kulturminnevern i Buskerud

Osloregionens areal - og transportstrategi

Pågående arbeid med regional areal - og transportplan

Regional plan for ve rdiskaping og næringsutvikling

Nasjonale forventninger til reg ional og kommunal planlegging

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging

Statlig planretningslinje for klima - og energiplanlegging i kommunene

RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen

Retningslinjer fo r behandling av støy i planleggingen T - 1442/2016

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T - 1520

LOV 2008 - 06 - 20 nr 42: Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt
funksjonsevne (diskriminerings - og tilgjengelighetsloven)

KV U Hønefoss - Konseptvalgutredning for transportsystemet i Hønefossområdet

Konseptvalgutredning for transportsystemet i Hønefossområdet (KVU Hønefoss) ble
ferdigstilt i 2015. Utredningen er utarbeidet av Statens vegvesen og omfatter mulige
strategier for ut vikling av infrastruktur i Hønefoss by og det nære omland frem mot 2040. I
prosjektgruppen har også Ringerike kommune, Hole kommune, Jevnaker kommune,
Buskerud fylkeskommune og Jernbaneverket vært deltakere.

Konseptvalgutredningen ble utarbeidet før planarbeidet for Ringeriksbanen ble prioritert,
og forholder seg i liten grad til effektene av Ringerik sbanen. KVU er til behandling i
kommunal - og moderniseringsdepartementet .

Ringerike kommunes uttalelse til KVU Hønefoss (vedtak i kommunestyret 27. 0 8. 20 15 ):

Ringerike kommune mener at ingen av konseptene ser ut til å løse utfordringene for
fremtidens transportsystem og forhold knyttet til arealbruk og utbygging i Hønefoss når
Ringeriksbanen blir bygd.

Ringerike kommune slutter seg til Statens vegvesens a nbefaling om at Miljøkonseptet
legges til grunn for videre planlegging i Hønefoss.

Miljøkonseptet løser ikke den totale trafikkbelastningen for byen Hønefoss i framtiden. En
kombinasjon med nye elementer fra Sentrumskonseptet må derfor medtas i den videre
planleggingen, herunder trafikkavviklingen til/fra jernbanestasjonen hvis plasseringen blir i
sentrum.

Kommunen vil ha en sentral rolle i videre planlegging og ved gjennomføring av en
eventuell Bypakke Hønefoss. KVU Hønefoss skal danne grunnlag for regjeri ngens
konklusjon om videre planlegging. Endelig avgjørelse sentralt må derfor oppfattes som
logisk og kunne aksepteres av lokalsamfunnet.

Statlig detaljregulering av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE)

Tiltaket er definert som fellesprosjekt veg/bane og statlig reguleringsplan, og berører tre
kommuner (Bærum, Hole og Ringerike) og to fylker (Akershus og Buskerud).
Fellesprosjektet Ringeriksbanen / E16 Høgkastet - Hønefoss (FRE) er bundet prosjekt i
gjelden de Nasjonal transportplan (NTP). V edtak av NTP 2018 - 2029 er planlagt i Stortinget
sommeren 2017. Følgend e vil legge føringer for planarbeidet for Hønefoss sentrum :
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Plassering og utforming av Hønefoss jernbanestasjon
Prosjektet, og særlig Ringeriksbanen, vi l knytte Ringerike nærmere Oslo ( r eisetid
med jernbanen fra Hønefoss til Oslo reduseres med 50 minutter fra dagens 1 time og
30 minutter til en reisetid på ca. 40 minutter , tilsvarende blir det redusert reisetid på
Bergensbanen)
Ny innkjøring og kryssplass e ring fra E16 inn mot Hønefoss vil kunne gi nye
trafikkmønstre og trafikkbelastning

Avgrensning for planarbeidet for Hønefoss sentrum vil tangere , eventuelt overlappe
plangrense for statlig regulering av Ringeriksbanen og E16. Varselområdet vil stedvis
overlappe med planområdet for FRE. Den statlige reguleringen vil kun omfatte
stasjonsområdet for jernbanen. Eventuelt kollektivknutepunkt med buss ved stasjonen må
kommunen avklare med planarbeidet for Hønefoss sentrum. Tilsvarende gjelder
arealutvikling rundt stasjonen.

P lanprogram for fellesprosjektet ble sendt på høring vinteren 2016 med frist 10. januar
2017. Planprogrammet er planlagt fastsatt våren 2017, offentlig ettersyn av
r egu leringsplanforslaget er planlagt høsten 2017 og vedtak er planlagt i 2018.
Byggestart/ferdigstillelse er avhengig av prioritering i NTP 2018 - 2029.

Kommunedelplan E16 Eggemoen – Nymoen

Trafikkvurderingen anslår, avhengig av løsning, en redusert trafikkbelastning på Fv. 35
gjennom Hønefoss på opp mot 20 %. Planprogram for KDP E16 Eggemoen – Nymoen ble
fastsatt i formannskapet 20.09.2016 (sak 175/16).

Regional plan f or Ringeriksregionen

D et skal utarbeides regional plan for Ringeriksregionen i perioden 2017 – 2020, i regi av
Buskerud fylkeskommune. Planen vil legge premisser for areal - og transportbruk i
Ringerike.

Figur 2 - 1 K ommuneplan ens arealdel 2007 - 2019
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2.2 Kommunale rammer og planforutsetninger
Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel (vedtatt 30.08.2007) dekker hele Ringerike kommune og viser
sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, herunder be hov for
vern og utbygging. Arealdelen er et sentralt virkemiddel for å gjennomføre kommunens
overordnete målsettinger som framgår i samfunnsdelen (se figur 2 - 1) . Utsnitt fra

kommuneplanens arealdel for Hønefoss sentrum er vist i figur 2.2.

Kommuneplanens arealdel er unde r revisjon, den er under bearbeidelse etter offentlig
ettersyn.

Kommunedelplan for nytt hovedvegsystem i Hønefoss

I 2008 ble forslag til kommunedelplan for nytt hovedvegsystem i Hønefoss lagt fram til
sluttbehandling, etter en lengre prosess med utredning av flere alternativer.

Vedtak i kommunestyret 30.10.2008:

1. Forslag til Kommuned elplan for nytt hovedveisystem, alternativ V2, forkastes.
2. Alternativ 0+ vedtas.
3. Rådmannen gis i oppdrag å utrede tiltak som på kort - og mellomlang sikt gir de beste

trafikale løsninger og legger til grunn at dette arbeidet skjer i nært samarbeid med Statens
vegvesen.

4. Rådmannen gis i oppdrag og i forbindelse med kommuneplanarbeidet å utrede fremtidige
løsninger med utgangspunkt i alternativ 0+, herunder blant annet vurdering av forbindelse
mellom Kongens gate og Hønengaten og tverrforbindelsen mellom K ongens gate og
Støalandet, samt alternativene S1 og tverrforbindelsen T3. Det legges til grunn at
utredningene med alternative løsninger gjøres i nært samarbeid med Statens vegvesen.

5. Kommunestyret ber rådmannen søke å fremskynde ferdigstillelse av stamvege n Rv 35
Nymoen – Eggemoen.

6. Det legges frem en fremdriftsplan i første møte i 2009.

Alternativ 0+ innebærer å utbedre eksisterende vegsystem (ny e tilfarter og optimalisering).
Dette er ikke ytterligere definert.

Reguleringsplan nr. 64 og forholdet til de pågående samferdselsprosjektene –
framdrift og planprosess (sak 59/14)

Vedtak i kommunestyret 24. 04.2014 :

1. Oppheving av reguleringsplan nr. 64 med tilhørende delplaner, inkludert Vesttangenten,
avventer avklaringer i overordna plan - og utredningsarbeid knytta til byutvikling og
transportbehov. Dette gjelder først og fremst Ringeriksbanen med stasjonsområde, innfart til
byen fra E16 samt KVU for transportsystemet i Hønefoss - området.

2. Reguleringsplan nr. 64 med tilhørende delplaner bør oppheves gjennom en p lanprosess hvor
en ny plan tilpassa framtidige behov erstatter den gamle.

Figur 2 - 2 Utsnitt for Hønefoss sentrum fra kommuneplanens arealdel 2007 - 2019
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3. Sluttbehandling av 0605_370 Detaljregulering for Askvegen 1 - 3/St. Olavsgate 7 - 9 utsettes
inntil videre. Hensikten er å holde mulighetene åpne for en form for sentral
avlastningsveg/k ollektivakse. Utsettelsen vil gjelde inntil transportbehovet i området er
avklart.

Oppstart av Ringerikspakke og konseptvalgutredning

Vedtak i Kommunestyret 2.12.2010:

De trafikale utfordringene i Hønefoss er utilfredsstillende og det er derfor behov fo r å
komme fram til en framtidig transportløsning for Hønefoss der veg, kollektiv og sykkel ses
i sammenheng. Det foreslås å starte arbeid med en Ringerikspakke der løsninger og
finansiering ses i sammenheng. Første steg på vegen er å utarbeide en konsept -
v algutredning.

1. Kommunestyret beslutter oppstart av arbeid med Ringerikspakke.
2. Samferdselsdepartementet oppfordres til å igangsette KVU/KS1 for framtidig

transportsystem i Hønefossområdet.
3. Arbeidet med KVU organiseres og gjennomføres i henhold til beskrivelsen i saken.

Oversendelsesforslag til rådmannen fra Einar Zwaig (Rødt):
Det bes spesielt tatt med i vurderingen tiltak for å redusere den tidligere påviste store
interne biltrafikken mellom nord og sør i Hønefoss, inkludert styrket kollektivtilbu d
mellom opprettede parkeringsoppsamlinger ved hovedinnfartsårene til byen.

Kommune planens samfunnsdel ( 2015 - 2030, vedtatt 30. 0 4.2015 )

Ringerike kommune skal ha klima - og miljø som retningsgivende for utforming av
framtidige utviklingsstrategier. Kommunen skal bli en foregangskommune innenfor grønn
teknologiutvikling.

Ringerikes visjon fram mot 2030 er at vi skal være det mest spennende vekstområdet på
Østlandet, veksten skal være balansert og livskraftig og målet er at det innen dette skal bo
40 000 innby ggere i kommunen. 70 % av veksten skal tas i Hønefoss.

Vi ønsker å bli en mer attraktiv bokommune, spesielt for unge og familier i
etableringsfasen. Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og
regionhovedstad og være et forbilde innen energieffek tivisering, bruk av fornybar energi

og reduksjon av utslipp, Vi skal ha effektive samferdselsløsninger, videre økt verdiskaping
og produktivitet i kommunen og et ro bust næringsliv med god bredde.

Av samfunnsdelen følger at byplan for Hønefoss skal utarbeid es, hvor følgende tema er
viktige:

Leke - og grøntarealer og barnetråkk
Bynære friluftsområder
Vurd ering og innarbeiding av Grønn p lakat
Verneverdig bebyggelse og områder med kulturhistorisk verneverdi
Sammenhengende gang - og sykkelnett
Møteplasser og byro m
Å ta elva i bruk, ferdsel og opphold langs elva
Fortetting: utnyttelse og høyder
Senterstruktur i byen
Estetikk: materialbruk, farger og former
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Gjeldende regulering

Gjeldende regulering i Hønefoss sentrum består av et lappeteppe av planvedtak fra
forskjellige tidsperioder. Figur 2.3 viser en oversikt over gjeldende regulering. Eldre planer
er ikke digitalisert, hvor det vises bare planavgrensning. Den area lmessig største
reguleringsplanen i Hønefoss sentrum er reguleringsplan nr. 64, vedtatt 20.12.1976
(se figur 2.4) . Mange etterfølgende planvedtak i områder og kvartaler innenfor planen er
gjor t siden. Planen er omtalt i vedtaket i kommunestyret 24.04.2014 , hvor det forutsettes
at planen og tilhørende delplaner erstattes.

Figur 2 - 4 Reguleringsplan nr. 64, Hønefoss sentrum, vedtatt 20.12.1976.Figur 2 - 3 Gjeldende regulering i Hønefoss sentrum.
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Liste over gjeldende reguleringsplaner

S aksn r . Navn Vedtaksdato Planid
1900/244 Schjongslunden 21.10.2014 298 - 05

1900/26 Løkka og Schjongstangen 10.04.2014 120 - 03

2015/2635 Byporten 04.05.2015 313 - 02

1900/362 Kvartal 48 27.06.1996 64 - 48

1900/348 Hønefoss sentrum 20.12.1976 64 - 02

1900/34 Adkomst Benterudgaten 04.01.1979 128

1900/258 Boligområde på Benterud 04.05.2006 311

1900/353 Kvartal 19 27.09.1990 64 - 19

1900/35 Petersøya 29.10.1980 129

1900/358 Kvartal 35 - 36 23.09.1983 64 - 35 - 36

1900/356 Kvartal 25 26.10.1989 64 - 25

1900/357 Kvartal 31,32,33,34 29.11.1978 64 - 31 - 32 - 33 - 34

1900/355 Kvartal 23 26.10.1981 64 - 23

1900/229 Sentr.stopp for kollektiv 31.10.2002 289

1900/160 Gang/syk.v/Vesternbakken 28.09.2000 223

1900/364 Kvartal 51 C 08.06.1979 64 - 51c

1900/305 Hønengata 18 - 20 29.11.2012 358

2014/261 Hønengaten 26 27.10.2016 394

1900/363 Kvartal 51 A 13.03.1978 64 - 51a

1900/365 Kvartal 55 30.08.1990 64 - 55

2014/1183 Strandgata 1 - showscene og restaurant 10.12.2015 398

1900/222 HELGESBRÅTEN 26.09.2002 281

1900/245 Hønefoss - senteret 08.06.2006 300 - 02

1900/360 Kvartal 42 02.02.1979 64 - 42

1900/352 Kvartal 16 24.03.1988 64 - 16

1900/354 Kvartal 21, Ny adk. Tippen 23.05.1984 64 - 21

1900/231 Endring rutebilplata 07.07.2004 292 - 02

1900/266 Brutorget 05.12.2012 314 - 01

1900/350 Kvartal 11 21.10.1987 64 - 11

1900/125 Rådhuset 31.02.1956 20

1900/349 Hoffgårdsgt./forlengelse 22.11.1978 64 - 03

1900/310 Hofsfossveien 1,3 og 5 12.12.2013 369

1900/33 Movald 22.05.2003 127 - 05

1900/198 Rabba og Storløkka 23.11.2006 261

Gjeldende kommuneplan gjelder foran følgende gamle reguleringsplaner:
1900/372 Hønefoss 18.02.1956 7

1900/403 Ved St. Hanshaugen 07.01.1958 9

1900/406 Ankersgt./Blyberghaugen 21.03.1991 9 - 04

1900/55 S - V av Norderhov 25.08.1947 15

Tabell 2 - 1 Gjeldende reguleringsplaner

Reguleringsplaner under arbeid

I tillegg til planarbeidet for Ringeriksbanen og Hønefoss stasjon er en rekke
reguleringsplaner under arbeid i området:

Pl anid N avn S tatus Kommentar
NO211604 Ringeriksbanen og E16 Planlegging igangsatt

427 Byporten Politisk oppstart

421 Lloyds marked Kunngjøring av
planoppstart

421 Stormarkedet Tippen Politisk oppstart Utsatt politisk

420 Kvartal 46 1. gangsbehandling HMA

414 Kvartal 36 Storgata -
Sundgata

Oppstart

387 Øya 2. gangsbehandling HMA Innsigelse

385 Arnemannsveien 2. gangsbehandling HMA

370 Askveien 1 - 3/ St. Olavsgate
7 - 9

2. gangsbehandling HMA Utsatt politisk

366 Områderegulering for
Kunnskapsparken Ringerike

2. gangsbehandling HMA Innsigelse
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395 Nordre park boligsameie Offentlig ettersyn Innsigelse

330 Soknedalsveien 5 - 27 1.gangsbehandling FSK Utsatt politisk

Tabell 2 - 2 Reguleringsplaner under arbeid i Hønefoss sentrum

Fremtidsbilder for Hønefoss - Parallelloppdrag for Ringerike komm une

Oppstart av områdeprogram for planarbeid i Hønefoss.

Kommunestyre vedtok 27.08.2015, sak 104/15:

1. Ringerike kommune starter arbeid med områdeprogram for planarbeid i
Hønefoss

2. Det skal gjennomføres en mulighetsstudie i form av parallelle arkitektoppdrag
3. D et avsettes midler til arbeidet i Handlingsprogrammet 2016 - 2019.

For å få tegnet et godt bilde av mulighetene for Hønefoss sentrum når Ringeriksbanen
kommer fikk kommunen utarbeidet et parallelloppdrag, i samarbeid med Norske
arkitekters landsforbund (NAL). Tre arkitektgrupper med bred kompetanse fikk i oppdrag å
tegne hvert sitt fremtidsbilde av byen , hvor hvert tema hadde noe ulik innfallsvinkel.

Forslagene viser hvilken retning byen kan utvikle seg i, og gir et rikt tilfang av ideer som
kan brukes i videre byutvikling. Evalueringskomiteen kom med sine anbefalinger
22.6.2016 . Anbefalingene tar hensyn til nasjonale forventninger og har mål om å gi
føringer som sikrer at Hønefoss utvikler seg til å bli en selvstendi g og vital by i
Osloregionen , med tydelig identitet og et velfungerende næringsliv.

Anbe falinger fra parallelloppdraget :

Knytt jernbanestasjonen best mulig til sentrum og sikre god tilgjengelighet
Sats på sykkelbyen Hønefoss
Lag sammenhengende strøksgater hvor gående er prioritert
Prioriter bussene og avlast sentrum for biltrafikk
Fortett og gi bygg, gater og plasser en bymessig utforming i et utvidet
sentrumsområde
Bruk kulturminner aktivt i byutviklingen
Flett elvelandskapet og sentrum sammen
Gjør sentrum til et attraktivt sted å leve for alle befolkningsgrupper

Sentrum må bli et attraktivt næringsområde
Det offentlige må legge sine funksjoner i sentrum og legge opp til utstrakt sambruk
Suppler elektrisitet og fornybar fjernvarme med bygningsin tegrerte energis ystemer
Bruk vannhåndtering og overvann til å berike bymiljøet

Andre planer og utredninger

Andre planer og utredninger som le g ges til grunn for planarbeidet (ikke uttømmende):

Energi - og klimaplan for Ringerike, vedtatt 0 2.12.2010
Temautredning for Kulturminner Hønefoss
Handels og by utviklingsanalyse for Hønefoss
Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken og Vik
By - og stedsutvikling i Ringeriksregi onen 2030 – Samferdselsanalyse
Mulighetsstudie Schjongslunden
Gr ønn plakat, vedtatt 3 0.11.2000
Kommunedelplan for gående og syklende, vedtatt 29.6.1995
Kartlegging av situasjon f or myke trafikanter
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2.3 Planavgrensning , plantype og detaljering
En plana vgrensning bestemmes av hvilke forhold planen tar sikte på å løse . Forslag til
planavgrensning muliggjør å erstatte 64 – planen, vurdere kollektivknutepunkt og
trafikkløsninger for sentrum, og er samtidig tilpasset til Bane Nors planområde for
Ringerikesbanen med InterCity - stasjon .

Avgrensingene er gjort etter nøye vurdering og er avpasset slik at den gir rom for å ta med
ulike alternative løsninger, for eks empel gangbruer, sykkelveier, veikorridorer og
grøntstruktur. Utarbeid elsen av en byplan er kompleks, derfor er avgrensingen satt slik at
den gir rom for en planmessig løsning av utfordringene planarbeidet vil møte. Forslag til
planavgrensning i planprogram til fastsetting er vist i figur 2.5.

Planen fremmes som en områdereguleringsplan. Dette er hjemlet i behov for å sikre at
arealer som er nødvendige for gjennomføring av tiltak er juridisk bundet gjennom vedtatt
reguleringsplan. En områderegulering gir hjemmel for grunnerverv og er derfor det beste
verktøyet for å gjennomføre ulike tiltak som planen vil hjemle. Gjennomføring av plan vil
bli gitt større oppmerksomhet i både KU og planbeskrivelse.

En stor avgrensning gir fleksibilitet som kan være avgjørende for å sikre helhetlige
løsninger og gode forbindelser mot eksisterende løsninger utenfor planområdet. Dette er
særlig relevant for samferdselsløsninger og blågrønne strukturer i sentrumsområdet.

Det vil for øvrig være både tids - og ressurskrevende å utarbeide en områderegulering for
et så stort sentrumsområde.

Størrelsen og forventninger til framdrift fram til vedtak av planen betinger at detaljene
knyttet til ny bebyggelse fa stlegges i egne detaljreguleringer, gjennom at det stilles krav
om detaljregulering før utbygging kan skje.

Innenfor avgrensningen er det innlemmet arealer opp mot jernbanestasjonen som det vil
igangsettes egne reguleringsplaner for; Soknedalsveien 5 - 27 o g arealer inntil
jernbanestasjonen . Hensikten er å detaljere stasjonstorg, kollektivknutepunkt, forbindelsen
inn mot dagens sentrumskjerne og grensesnitt mot statlig detaljregulering for
Ringeriksbanen og E16.

Det vil kontinuerlig i planprosessen vurderes om områdereguleringen bør deles i mindre
enheter med ulik fremdrift og plangrense.

Nytt trafikksystem vil kunne strekke seg utover områdereguleringen. Tilførselsveier eller
omklassifisering av veier må løses ved at man igangsetter egne planer etter at arbeidet
med områdereguleringen har gitt svar på hva det er behov for.

Figur 2 - 5 Varslet plana vgrensning
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3 BESKRIVE LSE AV DAGE N S SITU ASJON
Dette kapittelet gir en kortfattet beskrivelse av planområdet i dag.

3.1 By - og landskapsbilde

Beliggenhet

Hønefoss er kommunesenter i Ringerike kommune og regionsenter i Ringeriksregionen .
Hønefoss er trafikknutepunkt for bil, tog og buss. Her møtes E16, Rv 7, Rv 35 samt
Bergensbanen. Oslo, Drammen, Hokksund og Gardermoen kan nås med bil i løpet av en
time. Sandvika, Asker og Lier nås innen 40 minutter.

Osloregionens areal - og transportstrategi peker konkret på Drammen, Hønefoss,
Hokksund og Kongsberg som del av re gionens flerkjernete utvikling .

Den urbane strukturen i by kjernen omkranses av vikti ge og produktive jordbruksarealer og
skogkledde åser. Bebyggels esstrukturen i Hønefoss består i vesentlig grad av eneboliger,
også i de sentrale områdene. Sentrumskjernen er konsentrert mellom Kvernbergsund bru
i sør og Hønefoss bru i nord. Boligsatellitte ne H augsbygda og Heradsbygda ligger 3 – 5 km
unna sentrum, henholdsvis øst og vest for byen.

Landskapskarakter

Bystrukturen ligger hovedsakelig på flatene der Begna og Randselva flyter sammen til
Storelva. Hønefoss sentrum er delt i flere deler av elvenes slyngninger. Bebyggelsen

rundt strekker seg opp på furumoene i vest og mot de frodige jordbru ksarealene i øst.

Stedskarakter

Mange anser etabler ingen av en
av de første sagene som starten
på historien omkring fossen og
etableringen av Hønefoss.
Hønefoss fikk offisiell bystatus i
1852, og ble en egen
bykommune. Den nye byen ble
kartfestet i 1851 og byområdet
innlemmet da Sørsiden ned til
Sundet, Øya, Nordsiden med
Blyberghaugen, Holtangen og
deler av Ve sterntangen.

Den gang var Nordsiden tettest
bebygd. Den første
reguleringsplanen ble vedtatt i
1856 og denne har vært
retningsgivende for utviklingen
av Hønefoss sentrum frem til
nyere tid. Senere utbygging og
byplaner har fulgt
kvartalsstrukturen.

Frem t il den industrielle
revolusjon besto Hønefoss
hovedsakelig av lav
trehusbebyggelse. Som følge av
flere bybranner (1854 og et par
mindre branner i 1870 - årene )
ble det innført nye byggeforskrifter som begrenset gesimshøyden for trehus til fem meter.
Myndighe tene hadde som intensjon å presse frem økt interesse for oppføring av murhus.
Fra 1860 ble det oppført noe sentral murhusbebyggelse, og trenden tok seg opp mot
slutten av 1800 - tallet.

Figur 3 - 1 Oversiktsbilder av Hønefoss sentrum

Figur 3 - 2 Oppmålings - og reguleringskart vedtatt i 1856
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3.2 Kulturminner og kulturmiljø
Hønefoss har en svært rik kulturarv med
ve rneverdig bebyggelse og fredede anlegg.
Den parallelle fremveksten av skognæring,
industri og jordbruk har vært styrken til
Ringerike, og som etter hvert har utviklet
knutepunktet Hønefoss. Områdeplanen vil
berøre tre kulturmiljøer med båndlegging
hensynss one C jfr. pbl. § 11 - 9. Innenfor to
av de utvalgte hensynssonene ligger det
fredete anlegg som har en egen
båndlegging med hensynssone D.

Den sentrale delen av Hønefoss, med
jugendgårdene og sentrumsbebyggelse i
Stabellsgate, Storgata og deler av Søndre t orv har bebyggelse med høy verneverdi.
Historien strekker seg tilbake til byens første år. Bygningene viser variasjon innenfor
stilperioden som rådet siste kvartal 1800 frem til første kvartal på 1900; jugend, historisme
og noe klassisme, men også bebyggel se av nyere dato.

I Hønefoss sentrum er flere store bygårder med en høy grad av autentisitet og høy
arkitektonisk og kunstnerisk verdi. Industrietableringen og byen som handelsknutepunkt
kommer tydelig frem i denne delen av Hønefoss og er en del av vår viktige historie som
må synliggjøres.

N ordre torv er byens eldste torv. Nordre Torv er i dag regulert til område av antikvarisk
kulturell verdi. Området har et autentisk uttrykk med bebyggelse fra siste halvdel 1800 -
tallet. Bydelen representerer sveitserstilens uttrykk, med iblandet historisme, jugend og
myk - funkis. Det er i dag ikke mye igjen av småhusbebyggelsen på Blyberghaugen, men
det lille arbeidersamfunnet, som representerer en annen side av Hønefoss enn det
bevarte velstående bebygde miljø, er verdt å minnes.

Deler av planområde favner også om deler av det helhetlige villaområde Løkka, uten
nyere boliger eller andre bygningstyper. Mange bygninger har en høy grad av autentisitet.
Området er typisk for boligstrøk i byer og større tettsteder.

3.3 Blågrønn struktur og naturmangfold
Elvene og d e grønne åsene og dalsidene rundt gir byen et grønt preg, og er viktige
landskapselementer. I Storelva er det etablert og merket en farled for båter fra Tyrifjorden
og opp til Glatved brygge som ligger nedstrøms Hønefossen.

Schjongslunden er et viktig by nært friluftsområde for Hønefoss. Schjongslunden har
historisk vært et viktig område for folk i Hønefoss; en gang med uteteater, dansegulv og
restaurant, senere friluftsbad og idrettsarenaer.

I dag er det en godt etablert idrettspark i området, med organ isert og uorganisert idrett.
Schjongslundens desidert mest brukte enkeltelement er turstien Elvelangs som slynger
seg langs Storelva rundt hele Schjongslunden.

Petersøya er en av de større øyene som ligger i Storelva i sentrum av Hønefoss.
Petersøya har det meste av året landkontakt med området bak Hønefoss kirke og
kirkegården. Petersøya ligger nær til Søndre park med sin aktivitetspark (Tufteparken),
utescene og stiene elvelangs. Øyene i dette området er flomutsatte og er til tider
utilgjengelige når s tørre flommer opptrer.

Et viktig nytt element i bybilde er Glatved brygge. Her er endepunktet for den merkede
båtleden opp fra Tyrifjorden og utgangspunkt for båtsightseeing med Dronning Tyra.
Brygga er gjenstand for større og mindre arrangementer, et uf ormelt treffsted utomhus og
et yndet sted for soling og mating av fugler.

Nordre park og Søndre
park er viktige grønne
lunger i byen. Parkene er
planlagt etter prinsipper for
gamle engelske
landskapsparker og
hovedtrekkene er bevart.
Parkene brukes ved
spesielle anledninger og er
med på å komplettere
aktivitetene som
regionbyen har å by på.
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Det er blant annet to viktige nat urtyper . Storelva ved Hønefoss, vest for Schjongslunden
tilhører den viktige naturtypen Kroksjøer, flomdammer og meandrende elvep arti. Her er
også den nær truede arten fiskemåke observert (naturbase.no). På den søndr e delen av
Schjongslunden finnes den viktige naturtypen Gammel barskog (naturbase.no).

En del av fuglelivet i byen er nært knyttet til elvene. Kvinanda er en typisk kar akterfugl for
Hønefoss by.

En gren av storørretstammen gyter et stykke oppe i Randselva og Storelva, forbi
Hønefoss, er viktig for storørreten for å komme seg fram til gyteplassene.

3.4 Sosial infrastruktur, idrett, skole, barnehage og rekreasjon

Sosial infrastruktur for tjenesteyting i form av undervisnings - og omsorgstilbud vil møte
store utfordringer dersom befolkningen skal øke kraftig i byområdet. Kommunen må gjøre
lokaliseringsanalyser og vurdere organisering av tilbudene. Skoler, barne hager og
omso rgstilbud finnes i liten grad representert innenfor planområde t .

Integrering av institusjoner i sentrum kan føre til mer liv og livsutfoldelse og bidra til
rasjonell sambruk av bygninger og arealer. Det er mange kirkesamfunn og menigheter
som skaper byliv i helgene og bidrar til et aktivt kulturliv.

Det bor få barnefamilier i sentrum, spesielt i de nye leilighetene. Byen opplever det kjente
mønsteret med at eldre flytter til sentrum, og barnefamili ene overtar eneboligene i
utkanten. Vi har den klassiske utfordringen for byboligene med å gi de stor nok uteplass
samt skjerming mot trafikkstøy. Det bygges og planlegges boliger i sentrum. Det bygges
også mye i utkanten av byen.

Som følge av kunnskapsbe driftene og innflytting fra Oslo og Bærum, har det etter hvert
utviklet seg en bykultur som verdsetter det urbane liv. Kulturlivet blomstrer og særlig
innenfor musikk og revy er det stor aktivitet på nasjonalt nivå. Utelivet er fortsatt
begrenset, men øken de. Det er også et vel etablert og rikt tilbud innenfor idrett; Hønefoss
arena er et sentralt møtested for idrett - og helsetilbud beliggende i sørøstre del av
planområdet.

Fortetting av byen stiller større krav til rekreasjonsområder. Samtidig er det konk urranse
fra utbyggere om å nytte disse arealene til bybebyggelse. Disse interessekonfliktene må
avklares. For å bedre folkehelseprofilen må byen i større grad tilrettelegges for aktivitet i
nærområdene, der folk bor.
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3.5 Teknisk infrastruktur - Dagens vegsystem er i prin sipp det samme som midt på 1800 - tallet. Det er ikke tilpasset
dagens og fremtidens behov. Bilen dominerer de daglige reisene, bilbruk dekker omkring
70 % av hovedtransporten, kollektivtransport dekker omkring 7 %. Det er dårlige forhold
for gående og særlig syklende, omkring 19 % går til fots og 4 % benytter sykkel.
Gatenettet bør styrkes for å sikre god fremkommelighet for myke trafikanter,
kollektivtrafikk til sentrum og jernbanestasjon.

Det er få bruer. Bruene har smale fortau og kjø rebaner og ingen sykkelfelter. Hønengata
er bygd om i senere tid og har sykkelfelt. Gatebildet med gatemøbler er delvis fornyet i
forbindelse med framføring av fjernvarme. Det er en utfordring å skape et
sammenhengende gang - og sykkelnett som øker andelen myke trafikanter.

Hønefoss stasjon ligger nordvest i planområdet og knytter i dag trafikk fra Hønefoss til
Oslo via Roa og Drammen. Jernbanen har spilt en stor rolle historisk, men jernbanens
linje om Roa/Drammen har etter hvert mistet betydning som kommu nikasjon mot Oslo.
Med ny Ringeriksbane vil Hønefoss få en renessanse som jernbaneby. Hønefoss vil få en
stasjon på Inter - City - nettet, med en halv times reisetid til Oslo om Sandvika.

Det ligger også utfordringer knyttet til teknisk infrastruktur - overv annshån d tering i dagen
og ønske om å skille kloakk og overvann. Det er mye gamle vann - og avløpsledninger i
grunnen. Det meste er separert, kloakk /overvann, men ikke alt. Til nå har ikke Hønefoss
vært rammet av store skader på rørnett eller veier pga. ste rk nedbør. De fleste steder i
byen er det områder nær elva som er mottaker av overvann.

I H ønefoss er det etablert fjernvarme, basert på brenning av biologisk materiale.
Fjernvarmeanlegg med varmesentraler på Hvervenmoen og Follum, og i tillegg kan det
tilbys fjernkjøling. Sentralen på Follum kan produsere både kraft og varme. Vardar Varme
har konsesjon for levering av fjernvarme i planområdet.

3.6 Fareområde og forurensning

To store elver, Begna og Randselva møtes midt i byen, nedenfor fossen og danner
Storelva. Randselva og Storelva løper i meander i landskapet. Det er elver med mye vann
og de er flomutsatt.
Elvebreddene er ofte bratte og høye. Kantene er dekket av vegetasj on. Flommene og de
høye kantene har ført til at det er lite bebyggelse langs elvene i motsetning til byer som
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har elveos i sjø. Elvebunnen er også i stadig endring. Elvene graver i yttersvingene og
utløser skred i skråningene. Det er noe båttrafikk på elva , men flommene og farten på
vannet setter begrensninger.

Byen, slik den fremstår i dag, har stor andel bilbasert trafikk og forårsaker høyt støynivå i
deler av planområdet. Lan gs hovedtrafikkårene overskrides grenseverdiene i henhold til
Klima - og miljø departementets retningslinjer T - 1442/2016.

Luftforuren s ing anses å være en utfordring og det råder bekymring for helsetilstand til
utsatte grupper som beveger langs hovedtrafikkårene. Det eksisterer per i dag ingen
målinger.

3.7 Sykkel
Dagens infrastruktur i Hønefoss er lite tilrettelagt for syklister. Det mangler et trygt og
helhetlig sykkelveinett gjennom sentrum, hvor det er stor biltrafikk. Dette er en situasjon
som skaper konflikter i trafikken mellom biler og syklister, og også mellom syklister og
gåen de. Syklister i Hønefoss sentrum har i dag valget mellom å sykle i svært trafikkerte
gater eller på smale fortau.

Hoved aksen for all trafikk gjennom dagens Hønefoss strekker seg fra Hvervenkastet i sør,
langs fv. 35 gjennom sentrum, til «Gummikrysset» i nord. Sykkelløsningene langs denne
strekningen er stort sett fraværende. Den eneste tilretteleggingen er sykkelfeltet i nedre
Hønengata, men det har dårlig kvalitet og er ikke vedlikeholdt. Bybrua og
Kvernbergsundbru, som også ligger langs denne strekninge n, mangler løsning for sykkel
og er flaskehalser for all trafikk gjennom byen. Sykkelveiene i sentrum som går utenfor
hoved aksen er dårlig skiltet og oppstykkede.
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4 SEN TRALE TEM A I PLAN ARBEI DET
Under følger en kort fattet beskrivelse av hoved målsetninger og sentrale tema i
planarbeidet.

4.1 Bakgrunn og behov
Når Hønefoss stasjon blir en del av I nter C ity - strekingene bør det vurderes om busstasjon
og drosjesentral kan samlokaliseres med jernbane stasjonen , slik at byen få r ett felles
kollektivknutepunkt , hvor reisende effektivt kan by tte mellom ulike t ransportmidler.

Hønefoss skal rigges for befolknings - og arbeidsplassvekst for å bygge opp under de
statlige samferdselsinvesteringene. Store arealer nær stasjonsområdet har i dag lav
utnyttelse og stort potensial for byutvikling. Interc ity - forbindelsen knytter ikke bare
Hønefoss nærmere Oslo , men også Osloregionen nærmere Hønefoss, noe som kan gi
mulighet for etablering av arbeidsintensive kontor er og lignende næringsvirksomhet nær
stasjonsområdet.

Fortetting og befolkningsvekst gir sto re muligheter for Hønefoss , men også utfordringer
knyttet til behov for større kapasitet på teknisk infrastruktur , samt press på
rekreasjons arealer og andre arealer med historisk verdi og kvalitet, eller som gir byen
identitet og særpreg.

For å sikre en u tvikling som bygger opp under, og utnytter potensialet som skapes
gjennom etablering av Ringeriksbanen , og samtidig bevarer kvaliteter som gir byen
særpreg og gjør Hønefoss til et attraktivt og godt sted å bo , arbeide og besøke, er det
nødvendig å ha en go d areal plan i bunn . Planarbeidet tar sikte på å fremskaffe et godt
beslutningsgrunnlag for valg av hvor og hvordan byen skal utvikles, og som gir
forutsigbarhet og føringer som sikrer at utviklingen skjer i samsvar med ønsket utvikling.

4.2 Knutepunktet i Hønefoss
Hønefoss s entrum bør knyttes opp mot den nye jernbanestasjonen med en styrking av
forbindelsen for myke trafikanter . En ny buss tasjon og drosjesentral kan vurderes plassert

mellom dagens sentrum skjerne og den nye j ernbanestasjon , for å legge til rette for et
sentralt kollektivknutepunkt som forbinder I ntercity med annen kollektivtrafikk lokalt og
regionalt.

Stasjonstorget gis en klar identitet og vil fungere som en attraktiv inngangsportal for
Hønefoss. Torgets funksjon i forhold til andre viktige plasser i Hønefoss må avklares, men
det bør tilrettelegges for tilbud som bidrar til aktivitet. Torgets funksjon bør vurderes i et
langsiktig perspektiv som muliggjør etappevis utvikling.

De store arealene ved stasjonen vurderes transformer t til sentrums bebyggelse med
kontorer, næring og bolig . Dette vil kunne gi en ny utviklingsretning for byen , med mer
aktivitet på strekningen mellom stasjonen og dagens bykjerne.

Knutepunktet må også sikres god tilgjengelighet for reisende fra mindre sentrale områder
u tenfor Hønefoss.

Figur 3 - 1 Utvikling av knutepunktet i Hønefoss ved jernbanestasjonen (Kilde: Illustrasjon fra
parallelloppdraget «Fremtidsbilder for Hønefoss»)
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Systemer for transport og parkering bør utformes slik at reisende bidrar til aktivisering av
stasjonsområdet. Valg av løsning bør legge til rette for at reisende vil benytte seg av tilbud
i Hønefoss , slik at potensialet som skapes ved økt aktivitet realiseres.

4.3 Byutvikling og fortetting
Hønefoss skal videreutvikles som et kompakt, urbant og bærekraftig regionsenter med
tydelig identitet og et bredt utvalg av funksjoner.

Hønefoss bør fortettes innenfra og ut , slik at andelen som bor og jobber i byen øker , og
stadig flere får gangavstand til daglige gjøremål.

Det bør tilrettelegges for flere boliger og arbeidsplasser i sentrum, slik at byen styrkes som
ar ena for handel, tjenester, næring, kunnskap, kultur og opplevelser.

Videre bygging og fortetting må samtidig ta hensyn til , og bygge videre på byens historie
og kulturmiljøer, identitet og kvaliteter. Det må legges til grunn en bymessig utforming og
bebyg gelsesstruktur , med høy arkitektonisk kvalitet.

Hønefoss skal være et bysentrum med aktivitet til ulike tider av døgnet , med varierte
boligtyper for beboere i alle aldre , og være attraktivt for alle befolkningsgrupper uavhengig
av funksjonsnivå.

4.4 Mobilitet
Byplanen må legge til rette for utvikling
av et hensiktsmessig og framtidsrettet
ve isystem som reduser er det samlede
transportbehovet. Vurdering av
veiareal , barrierevirkninge r og
parkering blir viktige tema i
planarbeidet.

V ed å etablere sammenhen gende
gatenett og sykkeltraseer skal
Hønefoss tilrettelegges slik det blir

attraktivt å gå og sykle i sentrum . Det skal s atse s på sykkelbyen Hønefoss.

Nye broer for gående og syklende vil bedre forbindelsesmulighetene på tvers av elvene ,
gjøre elverommet mer tilgjengelig , og redusere barrierevirk ningen.

Det skal tilrettelegges for at det blir attraktivt å reise kollektivt i sentrale områder , blant
annet ved å forbedre kollektivtilbud et .

Veisystemet skal ivareta Hønefoss sin funksjon som regionalt handelssted , med god
tilgjengelighet for besøkende gjennom egnede innfartsveier , og etablering av sentralt
plasserte innfartsparkeringer.

Tiltak for å begrense biltrafikk skal særlig fokusere trafikk en i sentrum , men tiltakene må

samtidig ta hensyn til transportbehovet fra bosatte i omkringliggende områder som
benytter tilbud i Hønefoss s entrum.

Figur 4 - 3 Prioritering av transportformer -
Hønefoss må utvikles til en by hvor det blir
attraktivt å gå og sykle

Figur 4 - 2 Det er behov for flere og gode krysningsmuligheter av elva, som vil bidra til gjøre byen
attraktiv for å gå og sykle, sli k at flere vil bo i gang - og sykkelavstand til sentrum og til
kollektivknutepunktet ( Kilde: Illustrasjon fra parallelloppdraget «Fremtidsbilder for Hønefoss»)
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4.5 Offentlige rom, parker og blågrønne strukturer
Eksisterende byrom bør knyttes bedre sammen , for eksempel ved etablering av
sammenhengende strøksgater hvor gående er prioritert.

P lasser og torg bør utvikles slik at de blir tydelige i bybildet , og kan gis en klar identitet
som bygger opp under stedets funksjon og effekt.

Offentlige byrom og parker skal være attraktive for alle befolkningsgrupper, og ivareta
barn og unge gjennom tilrettelegging for aktivitet og lek (for eksempel skatepark) .

Parker, tur veier og blågrønne strukturer må knyttes bedre sammen , og så med byrom og
møteplasser.

Tilgang til attraktive og funksjonelle uteområder skal sikres gjennom strategi er og
retningslinjer for etablering av offentlige byrom og parker, og hvilken rolle disse s kal spille i
samspill med private utbyggingsområder.

Gjennom etablering av offentlige eller felles (allment tilgjengelige) strøksparker som
uteareal for tett boligbebyggelse, vil en oppnå bedre kvalitet på utearealene som gjerne
blir små og skyggefulle hv is hver enkelt utbygger skal oppfylle kravet på sin tomt.

Byplanen må legge til rette for muligheter til å knytte elva og byen sammen gjennom økt
tilgjengelighet og flere aktiviteter ved fossen og langs elvene. Ny bebyggelse skal ikke
vende ryggen til elv a, og elverommet må være tilgjengelig for alle. Det bør tilrettelegges
for ferdsel og opphold langs elva.

Figur 4 - 4 Utvikling av elva som blågrønt byrom i Hønefoss sentrum ( Kilde: Illustrasjon fra
parallelloppdraget «Fremtidsbilder for Hønefoss»)
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5 FORSLAG TIL UTRE DNIN GSPROGRAM

5.1 P lanfaglige temaer som skal undersøkes og/eller ut redes
I henhold til bestemmelser gitt i plan - og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning skal planforslagets virkni ng på miljø - og samfunn utredes .

Det foreligger allerede en mengde relevante utredninger og analyser for byen Hønefoss , deriblant Parallelloppdraget 2 0 1 6 og h andels - og byutviklingsanalyse n (2012). Foreliggende
kunnskapsgrunnlag vil danne grunnlag for utarbeidelsen av områdereguleringen , men må suppleres der det er ufullstendig, utdatert eller ikke komplett/ ikke foreliggende . Eksisterend e og
nytt kunnskapsgrunnlag skal legges til grunn for utforming av plankart og bestemmelser m.v.

I tabellen under er det foreslått tema som skal undersøkes; dagens situasjon / problemstilling, nærmere utdyping om hva som s kal undersøkes, foreslått metode o m hvordan dette skal
undersøkes, og forslag til presentasjon. Metode og framstilling er nærmere omtalt i neste delkapittel.

Virkninger av planforslaget
Tema Dagens situasjon / problemstilling Hva skal u tredes ? Metode / Hvordan skal dette

u tredes ?
Presentasjon

Byanalyse Hønefoss bysentrum har en rik historie, interessant
beliggenhet og variert topografi mellom elveløp.
Elveløpet danner en barriere i byen, men er også en
viktig kvalitet. Den første reguleringsplanen ble vedtatt i
1856 og denne har vært retningsgivende for utviklingen
av Hønefoss sentrum frem til nyere tid. Senere
utbygging og byplaner har fulgt kvartalsstrukturen .

Bysentrum er til viss grad utflytende, preget av mye
bil trafikk, store åpne p arkerings plasser, og uutnyttede
bykvartal er . Det er stort potensial for transformasjon og
ny utvikling.

Viktige målpunkter som bussterminal og
jernbanestasjon har plassering isolert fra hverandre, og
jernbanestasjonen har uklar sammenheng med
bysentrum.

Ny bebyggelse vil ha virkning på sol/sk ygge.
Dagens lave sentrumsbebyggelse gir gode solforhold i
store deler av sentrale områder.

Planen skal legge rammene for fortetting/videre i bygging
i sentrum med bymessig utforming og
bebyggelsesstruktur, høy arkitektonisk kvalitet, høyder,
byrom, torg, møteplasser og parker.

Bysentrum skal bli mer komp akt og urbant, tilpasset vekst
og bærekraft gjennom fortetting med boliger og
arbeidsplasser.

Bysentrum skal være et attraktivt og tilgjengelig sted å
leve og være for alle befolkningsgrupper uavhengig av
funksjonsnivå.

Bysentrum skal styrkes som arena for handel, næring,
kunnskap, kultur og opplevelser .

Virkning sol/skygge av ny og eksisterende bebyggelse
skal undersøkes.

På bakgrunn av virkning sol/skygge skal e gnethet for
ulike funksjoner i H ønefoss sentrum kort vurderes, og

Utredningsbehov:

- Overordnet byanalyse med sol - og
skyggestudier hvor det ses
nærmere på funksjoner, bystruktur,
høyder, signalbygg, plasser,
gatenett.

Analysen ses i sammenheng med
egne analyser av handel og
byutvikling og boligfortetting/bomiljø.

Rapport.

Sammendrag i
planbeskrivelsen
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Virkninger av planforslaget
Tema Dagens situasjon / problemstilling Hva skal u tredes ? Metode / Hvordan skal dette

u tredes ?
Presentasjon

Eksisterende utredninger:
- Parallelloppdraget 2016
- Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken og Vik,
2011
- LIVSKRAFTI GE LOKALSAMFUNN
En kartlegging av lokalsamfunn i Ringerike kommune,
2013

ligge til grunn for a ndre analyser.

Handel og
byutvikling

Hønefoss fungerer som lokalt og regionalt
handelssenter, noe som gir behov for tilgjengelighet
med bil. Dette er utfordrende i forhold til målsetninger
om reduksjon av biltrafikk i sentrum.

Sentrumshandelen har utfordringer med
parkeringssituasjonen og endringer av kjøpemønster i
konkurranse med kjøpesenter og netthandel.
Hønefoss h ar et velfungerende kjøpesenter plassert
nært øvrig sentrumshandel.

Eksisterende utredning:
- Handels - og byutviklingsanalyse (2012)

Hønefoss sentrum har stort potensial for transformasjon
og ny utvikling, inkludert handelsvirksomheter.

Det skal undersøkes hvordan h andel og aktivitet i byen
påvirker mulighetene for byutvikling.

Prinsipper for styrking av forbindelse mellom sentralt
kjøpesenter og sentrumshandelen og konsentrering av
publikumsfunksjoner.

Føringer for etablering av næring i og omkring sentrum for
å styrke Hønefoss som handelssentrum.

Analyse av handel og potensial og
sammenheng med byutvikling.

Utredningsbehov:
- Det tas utgangspunkt i
eksisterende handels - og
byutviklingsanalyse fra 2012, som
oppdateres og suppleres.

Overo rdnet byanalyse ses i
sammenheng med analysen for
handel og byutvikling.

Rapport.

S ammendrag i
planbeskrivelsen .

Transport -
utredning
sykkel - og
parkerings -
strategi

Trafikksituasjonen i Hønefoss preges av mye biltrafikk
og store køproblemer på fv.35 gjennom sentrum.
Bussene står i samme kø som privatbilene, og det er
ikke etablert et godt sammenhengende gang - og
sykkelvegsystem gjennom byen.

Flere store endringer av transportsystemet i Hønefoss
vil påvirke trafikksituasjonen. I tillegg til virkning for det
overordnete trafikksystemet vil dette også påvirke
gatebruk, transport, mobilitet og trafikksikkerhet i
Hø nefoss sentrum. Ringeriksbane, ny E16 med
avkjøring og ny trasé Eggemoen – Nymoen vil endre
trafikkmønstrene og trafikktallene gjennom Hønefoss .

Bysentrum er til viss grad utflytende og preget av store

Det skal utredes alternative l øsninger for et helhetlig ,
framtidsrettet og miljøvennlig tra nsportsystem i Hønefoss
sentrum som skal vurdere transportløsninger for sykkel,
gange, kollekti vtransport og personbiltrafikk slik at det nye
t ransportsystemet skal gi befolkningen god mobilitet , og
effektiv næringstransport.

Transportsystemet skal bygge opp under ønsket by - og
arealutvikling. Vekst i personbiltrafikk skal tas med sykkel,
gange og kollektivtransport. Sykkel, gange og
kollektivbetjening skal gi konkurransedyktig reisetid
sammenlig net med personbil. E t langsiktig perspektiv
legges til grunn, slik at det kan tilpasses
transportbehovene til en voksende befolkning og endrede
reisevaner.

Utredningene skal ta utgangspunkt i
statlig regulering av Ringeriksbanen
og E16 og regional transportanalyse/ -
modell .
0 - vekstmålet legges til grunn.

Utredningsbehov:

Trafikkutredning: hovedvegsystem for
biltrafikk i Hønefoss med koblinger til
ny E16. A nalyseområde t vil dekke
større områder enn plan -
avgren sningen for Hønefoss sentrum
og ses i sammenheng med
Ringeriksbanen og E16 , og ny trasé

Rapport er.

S ammendrag i
planbeskrivelsen
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Virkninger av planforslaget
Tema Dagens situasjon / problemstilling Hva skal u tredes ? Metode / Hvordan skal dette

u tredes ?
Presentasjon

åpne p arkeringsplasser. Parkeringsforskriften må
revideres.

Ringerike kommune har inn gått en treparts
sykkelbyavtale med Buskerud fylkeskommune og
Statens vegvesen for 2016 – 2020.

Eksisterende utredninger:

- Hovedplan Vei
- Trafikksikkerhetsplan
- Trygg skolevei
- Universell utforming (registreringer)
- Kollekti vutredning Hønefoss august 2017
- KVU Hønefoss
- Analyse – utvikling i tilknytning til Hønefoss I C - stasjon
april 2016
- Intercitystasjon – Illustrasjoner
Mulighetsstudie april 2016
- E16 – analyse og konsekvenser for Hønefoss, 2013
- By og stedsutvi kling i ringeriksregionen 20 30
- SAMFERDSELSANALYSE, 2012
- Tilstandsvurdering av hovedsykkelvegnettet i
Hønefoss
- Myke trafikanter i Hønefoss Fotgjenger - og
sykkelobservasjoner, 2013
- Situasjon for sykkel Hønefoss
- Parkeringforbudtsone i Hønefoss, 2010

Hønefoss stasjon vil bli nytt kollektivknutepunkt. Det skal
legges til rette for god og effektiv k ollektivbetjening,
gange - og sykkeladkomst til Hønefoss
stasjon/kollektivknutepunkt, sentrum og andre større
arbeidsplasser/institusjoner.

Interntrafikken og transportbehovet til jernbane stasjonen
må løses, og i tillegg tilgjengeligheten til Hønefoss som
kommunesenter og regionsenter (innfartsparkering,
trafikkløsninger) .

Det skal lages en sykkel - og parkeringsstrategi, og
arbeidet med denne skal samordnes med
trafikkutredningene. Dette er virkemidler for å nå mål om
nullvekst i personbiltrafikken, hvor tilrettelegging for
gange, sykkel og kollektiv er viktig.

for E16 Eggemoen – Nymoen .
Interntrafikken og transportbehovet til
Hønefoss og jernbane stasjonen må
løses .

Sykkel - og parkeringsstrategi:
Et h elhetlig og effektivt sykkel vegnett
utredes.
Virkemidler knyttet til parkering og
tilrettelegging for sykkel skal
undersøkes.

( I samarbeid med Buskerud
fylkeskommune )

Kulturminner og
kulturmiljø

Hønefoss har en rik kulturarv i verneverdig
bebyggelse. Samtidig skal byen fortettes. Det te krever
gode rammevilkår og forutsigbarhet for utbyggere ved
at disse motsetningene avklares i planmessig.

Prioriteringer mellom vern og fornyelse, historie og
utvikling, forvaltning av kulturarven og økonomisk
bærekraft – kan innebære utfordringer ved u tvikling av
Hønefoss. Med vekst følger behovet for fortetting. Det

Fysisk planlegging og utforming er i stor grad avgjørende
for hvordan byen oppleves, og det finnes gode muligheter
for å visuelt og funksjonelt fremheve de sentrale
historiske bygningsmiljøene. Byggehøyder og
bebyggelsesstrukturer kan bidra til å dempe eller
fremheve naturlig terreng, bylandskap, signalbygg og
historiske anlegg.

Hønefoss har mange registrerte bygninger me d

Ut redningsbehov:

- Arkeologisk registrering
- Registrering av nyere

tids kulturminner
(I samarbeid med Buskerud
fylkeskommune)

Eksisterende og nytt

Rapport .

Sammendrag i
planbeskrivelse n.
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Virkninger av planforslaget
Tema Dagens situasjon / problemstilling Hva skal u tredes ? Metode / Hvordan skal dette

u tredes ?
Presentasjon

som forventes i moderne bygg lar seg ikke lett
kombinere med vern. Krav til universell utforming kan
også være vanskelig å tilfredsstille. Det finnes få
virkemidler for å sikre at eier vedl ikeholder
kulturminnet i tilstrekkelig grad. På tross av
utfordringene ved eldre bygninger, finnes det likevel
tilpasningsmuligheter som åpner for at bygninger kan
få ny bruk, viderefører kulturarven, og tilfredsstiller
dagens behov.

Eksisterende utrednin ger / registreringer:

- SEFRAK – Alle bygninger eldre enn 1900 og
andre faste kulturminner yngre enn 1537 er
registrert.

- Kulturminneregistrering av bygninger i sentrale
deler av Hønefoss, registrering gjennomført i
perioden 2000 - 2002, initiert av Ringerike
kommune.

- Temautredning – Kulturmiljøer i Hønefoss,
vedtatt som grunnlag for videre arbeid med
revidering av kommuneplanens arealdel

verneverdi utenfor de prioriterte hensynssonene. Det er
behov for også å kunne sette disse bygningene på en
verneliste og gjennomføre kontrollregistr ering av
kulturminner i Hønefoss sentrum.

Hensyn som skal ivaretas:

- Kulturminner og kulturmiljøer skal brukes aktivt som
en ressurs i byutviklingen

- Det skal tilrettelegges for at verneverdig bebyggelse
får ny bruk.

- Hvordan fortette samtidig som Hønefoss særpreg og
historie bidrar til å forme fre mtiden

- Prioritere bebyggelse og miljøer som skal bevares

kunnskapsgrunnlag skal bl.a. legges
til grunn for:

- Utforming av plankart med
hensynssoner Bestemmelser og
retningslinjer for ivaretakelse og
forvaltning av verneverdig
bebyggelse.

- Bestemmelser og retningslinjer
som stiller krav til høy estetisk
kvalitet og sikrer godt samspill
mellom ny bebyggelse på den ene
siden og byens målestokk og
verneverdig bebyggelse og miljøer
på den andre.

Boligfortetting,
nærmiljø og
bomiljø

Bebyggelsesstrukturen i Hønefoss består i vesentlig
grad av eneboliger, også i de sentrale områdene.
Sentrumskjernen er konsentrert mellom Kvernbergsund
bru i sør og Hønefoss bru i nord. Boligsatellittene
Haugsbygda og Heradsbygda ligger 3 – 5 km unna
sentrum, henholdsvis øst og vest for byen .

Det er forventet stor vekst bl.a. som følge av etablering
av vei og baneprosjekt.

Store sentrale om råder i Hønefoss er dårlig utnyttet
eller benyttes til overflateparkering. Dette gir stort
potensial for fortetting.

Hvordan det kan tilrettelegges for en variert
befolkningssammensetning i sentrum. Boliger med
forskjellige boligtyper og - størrelser, god bokvalitet inne og
ute .
Andre virkemidler knyttet til boligsosiale formål
(utbyggingsavtaler)

Fortetting må forutsette gode og trygge bo og nærmiljøer.
Egnede områder for lek må sikres i sentrale områder.
Bruk av blågrønn struktur for å dekke behov for lek,
rekreasjon og trygge turveier.

Fortetting og plassering av boliger skal gi et redusert
transportbehov.

Utnyttelse av stasjonsnære områder som understøtter

Analysen tar utgangs punkt i kriterier
for bokvaliteter, og hvordan dette best
kan oppnås i og nær Hønefoss
sentrum.

Flerfunksjonalitet vurderes, med
boliginnslag i områder/kvartaler
tidligere tenkt som næringsarealer, og
omvendt i områder tidligere tenkt som
rene boligområd er.

Sammendrag i
planbeskrivelse
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Virkninger av planforslaget
Tema Dagens situasjon / problemstilling Hva skal u tredes ? Metode / Hvordan skal dette

u tredes ?
Presentasjon

samferdselssatsningene.
Blågrønnstruktur
og n aturmangfold

Naturmangfold er i byer og bynære områder som regel
knyttet til parker og bynær grønnstruktur, samt bekker
og elver. Elveløp i Hønefoss er en viktig kvalitet, som
den blågrønne strukturen i byen må bygges opp om.

Byen henvender seg i liten grad mot elva, og
elverommet er lite tilgjengelig. Det er etablert tursti
langs deler av elva, men det mangler i dag deler som
gir sammenhengende forbindelser.

I Hønefoss er hensynet til naturmangfold primært
knyttet til elvedraget gjennom byen.

Det foreligger kun re gistreringer innenfor deler av
planområdet. Disse må suppleres.

Eksisterende utredninger/ registreringer:
- Grønn plakat
- Naturtyperegistreringer

Hensyn:

- Naturmangsfoldsloven §§ 8 – 12.
- Muligheter for å ta elva i bruk, tilrettelegge for ferdsel

og opphold langs elva og flette elvelandskapet og
sentrum sammen.

- Gjennomgående blågrønne strukturer der elva er
hovedstruktur.

- Hvordan sikre en robust grønnstruktur i sentrum og
sambruk for å tilrettelegge for høyere utnyttelse og
overvannshåndtering

- Hvord an sikre tilgjengelighet til grønnstruktur,
sammenhengende turstier og snarveier/ smett

- Det bør redegjøres for mulig bruk av
utbyggingsavtaler for bidrag til grønnstruktur.

Det tas utgangspunkt i Grønn plakat
og eksisterende naturtype -
registreringer.

Utredningsbehov:

- Kartlegging eksisterende
tilgjengelighet til grønnstruktur.

- Supplerende naturtyperegistreringer.

Rapport / Notat

Omtale s i
planbeskrivelse

Friluftsliv, idrett
og aktivitet for alle

Fortetting av byen stiller større krav til
rekreasjonsarealer som er blå/grønne. Samtidig er det
konkurranse fra utbyggere om å nytte disse arealene til
bybebyggelse. Disse interessekonfliktene må avklares.

Eksisterende utredninger / registreringer:
- Ha ndlingsplan for universell utforming
- Tilgjengelighetskart
- Kartlegging av bynære friluftsområder i Hønefoss,
2014
- Mulighetsstudie for Schjongslunden Idrettspark

F or å forbedre folkehelsen må byen i større grad
tilrettelegges for aktivitet i nærområdene, der folk bor. Det
gjelder i stor grad muligheter for den daglige “nærturen”.

Tilrettelegging bør ta sikte på å gi gode muligheter for
aktivitet for alle, og til uorganisert og organisert idrett.

Redusere transportbehov

Ta utgangspunkt i eksisterende
registreringer og rapporter.

Utredningsbehov:

- Vurderinger av tilgjengelighet

Omtale s i
planbeskrivelse /

N otat

Samfunns -
sikkerhet
(bl.a. skred, flom
og overvanns -
håndtering)

Byen omkranses av store elver med mye vann som er
flomutsatt. Det er risiko for 200 - og 500 årsflom langs
elvebredden.

Det er ikke gjort overordnet vurdering/planer for

Deler av bebyggelsen i Hønefoss ligger nær elva. Det er
behov for sikring av eksisterende boligområder og det må
vurderes og stilles krav til sikring i områdereguleringen for
videre regulering og søknader om tiltak for å forebygge
ødeleggelse fra skred og flom.

Utredningsbehov :

Risiko - og sårbarhetsanalyse (ROS)
Det skal utarbeides ROS - analyse i
alle reguleringsplaner, jf. pbl § 4 - 3.

Flom - og
overvannsplan for
Hønefoss

Rapport (ROS -
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Virkninger av planforslaget
Tema Dagens situasjon / problemstilling Hva skal u tredes ? Metode / Hvordan skal dette

u tredes ?
Presentasjon

overvannshåndtering med flomveier.

Eksisterende utredning/ registrering :

- Overordnet ROS - analyse som ligger til grunn for
kommunens arbeid med samfunnssikkerhet (snart
ferdig revidert)

- Overordnet Beredskapsplan (snart ferdig revidert)
- Eksisterende flomveiberegninger og flomhøyder
- Overvannsveileder for Ringerike kommune (snart

ferdig)
- Eksisterende grunnundersøkelser (også fra FRE og

B aneNor).
- Risiko og sårbarhetsanalyse - brann - og

redningstjeneste.
- Oversikt over ledningsnett i kartportalen

Hensyn :

- Kapasitet på anlegg for overvannshåndtering ved
kraftig nedbør

- Sikring av gode flomveier for ulike nedbørsfelt
- Flom - og rassikring av eksisterende boligområder
- Planlegge for en åpen lokal overvannshåndtering,

bruke vannhåndtering og overvann til å berike
bymiljøet.

- Vurdere virkemidler (f.eks grønn arealfaktor)

Vurdering av sannsynlighet for
uønsket hendelse, kriteriene for å
vurdere konsekvenser og avbøtende
tiltak beskrives. Total risikovurdering
sammenstilles og oppsummeres med
spesifisering/tiltak.

Flom - og overvannsplan for Hønefoss
må utarbeides. Hensikte n med
planen er å kartlegge for gode
flomveier, kapasitet og mangel på
overvannsledninger ved kraftig
nedbør, gi sterke føringer og
retningslinjer i reguleringsplanarbeid
for håndtering av flom - og overvann i
Hø nefoss, spesielt for bebyggelse
nær elven.

Eksisterende og nytt
kunnskapsgrunnlag skal bl.a. legges
til grunn for:

- Angi hensynssoner og bestemmelser
for å forebygge skred - og flomskader
m.m.

analyse)

Omtale i plan -
beskrivelse .

Støy og
luftf orurensning

Stor andel bil trafikk forårsaker høye st øynivåer i deler
av planområdet. Langs hovedtrafikkårene overskrides
grenseverdiene i henhold til Miljødirektoratets
retningslinje T - 1442/2016.

Luftforurensning er en utfordring primært i byer større
en n Hønefoss. D et antas for øvrig at det kan være
overskridelser av både juridisk bindende grenseverdier
og nasjonale mål f or svevestøv og nitrogendioksid
langs de sterkt trafikkerte veiene. Bakgrunnen for dette
er nivåer i sammenlignbare byer, høy bilandel og kø -
situasjonen gjennom byen.

Støyhensyn skal være en integrert del av selve
plangrepet. Vurdere behov for avvikssoner fra støykrav i
sentrumsområder og nær kollektivknutepunkt.

Det er behov for mer kunnskap om luftforurensn ings -
situasjonen i Hønefoss. Målinger er nødvendig for å vite
den faktiske situasjonen i forhold til grenseverdiene og
helse. I planlegging av virksomhet eller bebyggelse, er
det i tillegg nødvendig med modellberegninger, hvor
nivåene vises gjennom luftson ekart.

Utredningsbehov:

- Beregninger av dagens
støysituasjon langs kommunale
veier.
- Beregning av framtidig støy, og
vurderinger av virkninger.

(Samordnes med Statens Vegvesen
eget arbeid)

- Målinger og modellberegninger
av luftforurensning (inkludert

Rapporter

S ammendrag i
planbeskrivelse
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Virkninger av planforslaget
Tema Dagens situasjon / problemstilling Hva skal u tredes ? Metode / Hvordan skal dette

u tredes ?
Presentasjon

Det er ing en målinger å vise til .

Luft:
K ommunestyre har i møte 5. oktober 2017, sak 107/17,
vedtatt at det skal gjennomføres ett års
luftkvalitetsmålinger i Hønefoss og at blant annet data
om lokal luftforu rensing skal være et
kunnskapsgrunnlag i byplanleggingen .

Prosjektet i samarbeid med SVV «MÅLING AV LOKAL
LUFTFORURENSNI NG I HØNEFOSS» er igangsatt og
vil gi nødvendige indikasjoner til byplanarbeidet , men er
ikke forventet å bli ferdig til utarbeidelse av
planbeskrivelse med KU.
Dersom resultatene skal kunne benyttes i
byplanarbeidet i form av luftsonekart
(modellberegninger) er det anbefalt å
forskuttere/finansiere modellberegningene som skal
visualiseres i Luftsonekart.

Eksisterende utredninger:
- Støykartlegging
- Pågående arbeid med luftkvalitetsmålinger.

framtidig situasjon) (luftsonekart)

Eksisterende og nytt
kunnskapsgrunnlag skal bl.a. legges
til gr unn for:

- Utforming av plankartet
- Støybestemmelser.
- Bestemmelser for avvikssoner fra
st øykrav i sentrumsområder og nær
kollektivknutepunkt , inkludert
vilkårsbestemmelser (avbøtende
tiltak) .
- Bestemmelser knyttet til
luftkvalitet.

Analysen ses i sammenheng med
egen analyse for boliger/bomiljø.

Teknisk
infrastruktur og
miljø

Mye av ledningsnettet i Hønefoss sentrum er nedslitt og
trenger utskiftning / oppgradering. Kritisk for avløp
innenfor plangrensa er Kongens gate; Stans gata og
Kvernbergsundbro.

Kapasiteten og tilstanden på vann - og avløp sledninger
er delvis ukjent.

Eksisterende utredninger/ registrering :
- v annledninger, avløpsledninger, overvannsledninger,
AF - ledninger med dimensjoner på kommunens
kartløsninger
- Hovedplan for avløp og vannmiljø 2017 - 2027.
- Kapasitet på renseanlegg og drikkevannsanlegg

Hensyn som skal ivaretas i planarbeidet :

- Kartlegge status for tilstand og behov for tiltak på
eksisterende tekniske anlegg .

- Beskrivelse av dagens kapasitet; vannforsyning,
avløp og kloakkrensing.

- Behov for å etablere nettmodell for å beregne
kapasitet i offentlig infrastruktur.

- Vurdere føringer for utnyttelse, formål og
rekkefølgebestemmelser som sikrer forsvarlig
utnyttelse av kapasitet i eksisterende ledningsnett og
rask realiserin g av nyskapt potensiale ved
oppgradering av tekniske anlegg.

- Bruk av rekkefølgebestemmelser og
utbyggingsavtaler for bidrag til teknisk infrastruktur,

Utredningsbehov:

- Nettmodell for ledningsnett
(kartløsning) :
Dette gir mulighet til modellering av
ny bebyggelse i forhold til kapasitet
på ledningsnett.

- Kartlegging av status for tilstand og
behov for tiltak på eksisterende
vann - og avløpsledninger (hvilke rør
som må skiftes ut).

- Økonomiske konsekvenser av
veksten bør utredes.

S ammendrag i
planbeskrivelse .
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Virkninger av planforslaget
Tema Dagens situasjon / problemstilling Hva skal u tredes ? Metode / Hvordan skal dette

u tredes ?
Presentasjon

- Energi og klimaplan torg og møteplasser, refusjon o.l. skal utredes.
- Miljøambisjoner innenfor områdene: Arealbruk,

mobilite t, energi, massehåndtering og overvann.

Nettmodell og kartlegging av tilstand
gir grunnlag for å si noe om
økonomiske konsekvenser av
veksten som det tilrettelegges for i
områdereguleringen.

- Miljøp rogram – overordnet

Klima og energi Ringerike kommune har som visjon å være et forbilde
innen energieffektivisering, bruk av fornybare
energikilder og reduksjon av klimagassutslipp. For å
oppnå dette er det utarbeida en energi - og klimaplan,
hvor hovedmål, delmål og tiltak beskrives.

Kommunens energi - og klimaplan ble vedtatt 02.12.10 i
kommunestyret (sak 129/10), og arbeidet med
oppfølging av planen har pågått siden da. Nå er det
behov for å oppdatere denne.

I Hønefoss er det etablert fjernvarme, basert på
brenning av biologisk materiale.

Eksisterende utredninger/ registreringer:
- Energi og klimaplan 2010
- Oppfølging av Energi og klimaplan (årsrapport) 2014

Basert på dagens energi og klimaplan bør det legges til
grunn mål og tiltak rettet mot Hønefoss by. Det bør også
gjøres en vurdering ut fra dage ns situasjon og eventuelt
revidere eller lage en ny energi og klimaplan.

Vurdere om man bør satse ensidig på fjernvarme eller la
den spille sammen med annen fornybar
energiproduksjon .

D et skal settes i gang arbeid med
revisjon av Energi og klimaplan f ra
2010 .
Dersom revidert plan foreligger
tidsnok, vil den legges til grunn for
utarbeidelse av
områdereguleringen.

Ses i sammenheng med egen
analyse av teknisk infrastruktur og
miljø, og transportutredninger
(etablering av et helhetlig,
framtidsrettet o g miljøvennlig
transportsystem)

Omtale i plan -
beskrivelse / notat

Sosial
infrastruktur
( skole, barnehage,
omsorgsboliger,
kulturarenaer,
idrettsanlegg og
offentlige tjenester )

Sosial infrastruktur for tjenesteyting i form av
undervisnings - og omsorgstilbud vil møte betydelige
utfordringer dersom befolkningen skal øke kraftig i
byområdet.

Eksisterende utredninger/ registreringer:
- Skolebehovsplan
- Barnehagebehovsplan

Denne e r under revisjon.

Planarbeidet bør vurdere behov for re - og nylokalisering
av sosial infrastruktur og hvordan disse kan samspille
med andre funksjoner både innenfor og utenfor
planområdet.

Integrering av institusjoner i sentrum kan føre til mer
aktivitet i bysentrum, redusere transportbehov, forebygge
ensomhet, og bidra til rasjonell sambruk av bygninger og
arealer.

Behov for utredninger/
registreringer:

- Arealbehov og behov for ny sosial
infrastruktur i sentrum.

Rapport /
sammendrag i
planbeskrivelse

Tabell 5 - 1 Forslag til u tredningsprogram
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5.2 Metode og framstilling
Planarbeidet opererer ikke med et klart definert nullalternativ eller klart definerte ulike
alternativer som skal utredes. Under er det beskrevet hvordan nullalternativ og
utredningsalternativ skal forstås når virkninger av planen vurderes.

Null alternativ et

Nullalternativet er vanligvis definert som framtidig situasjon dersom tiltak ikke
gjennomføres. I Hønefoss er det på det rene at det kommer til å skje store endringer
knyttet til f.eks. statlige vei – og banetiltak, utviklingen er ønsket og planarbeidet for
Hønefoss sentrum skjer i samspill.

Nullalternativet er ikke klart definert, og kan tolkes ulikt etter hva som er hensiktsmessig
når virkninger på ulike tema vurderes, men bør for enkelhets skyld tolkes som dagen s
situasjon.

Utredningsalternativet

Det vil utredes mange ulike løsninger på ulike tema, men det er ikke klart definerte ulike
utredningsalternativer. Det er i praksis bare ett utredningsalternativ, som rommer alle
løsninger som vurderes.

Når virkninger vurderes kan man måtte forholde seg til flere ulike aktuelle tiltak, avhengig
av temaet. Alt etter hva som er hensiktsmessig bør det komme fram av
teksten/beskrivelsen for hvilke tiltak virkningen er vurdert.

Presentasjon

Utredningsprogrammet i tabell 5.1 angir foreslått presentasjonsmåte. Det er angitt om
temaet bør presenteres i egen ra pport eller i et enklere notat m.v.
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6 PLANPROSESS OG FRAMDRIFT

6.1 Planprosess
Arealplanen er planlagt utarbeidet som en områderegulering etter plan - og
bygningslovens § 12 - 2. Plantypen brukes av kommunen der det er krav om slik plan i
kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte
områdevise avklaringer av arealbruken.

6.2 Organisering
Forslag til organisering av planarbeidet:

Prosjekteier Kommunestyre

Mandat Endelig fastsettelse av planprogram for
områderegulering og endelig vedtak av
områderegulering .

Deltakere Kommunestyre

Styringsgruppe Formannskapet

Mandat Formannskapet vil bli løpende orientert. Prinsipielle
spørsmål vil løftes underveis.

Det vil arrangeres planverksteder for formannskapet
underveis i planprosessen for å sikre deltakelse,
forankring og eierskap.

Deltakere Formannskapet

Prosjektansvarlig Rådmannen

Administrativ
styringsgruppe

Rådmannen

Mandat Gruppen skal følge opp og sikre framdrift, ressursbruk,
tverrsektoriell koordinering og forankring som sikrer
retning .

D eltakere Rådmann , kommunalsjef samfunn, avdelingsleder
a real - og byplankontoret og koordinator for regionalt
plansamarbeid.

Fig ur 6 - 1 Tre hovedtrinn i reguleringsplanprosessen. Figuren viser en oversikt over
den samlede planprosessen i tre hovedfaser. De formelle prosesskravene ligger i de
mørkegrønne boksene. I de lysegrønne boksene ligger arbeidstrinnene i
planprosessen. Den gul e boksen angir samarbeid, medvirkning og informasjon.
(Kilde: Kommunal - og moderniseringsdepartementet)
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Prosjektgruppe Administrativ

Mandat Utarbeide planforslaget og sikre framdrift og
nødvendige avklaringer underveis .

Deltakere - Ringerike kommune, Areal og byplankontoret
(sekretær)

- Representanter fra de ulike fagetatene i Ringerike
kommune skal bistå prosjektgruppen ved behov

- Buskerud fylkeskommune
- Bane Nor

Tabell 6 - 1 Forslag til organisering av planarbeidet

6.3 Medvirkning
Plan - og bygningslovens minstekrav til medvirkning omfatter høring og offentlig ettersyn
av planprogram og planforslag. Kommunen har også et særlig ansvar for å sikre aktiv
medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge.

Det vil opprettes en internettside for planarbeidet for Hønefoss sentrum , på
www.ringvirkninger.com , hvor man kan finne kunngjøringer, dokumenter i saken og følge
med på framdriften.

Det skal legges opp til medvirkning underveis i planprosessen gjennom åpne
informasjonsmøter og planverksteder / temamøter .

Møtene vil bli annonsert i Ringerikes Blad og på kommunens internettside. Det vil være
åpent for påmelding til planverkstedene/temamøtene, organisasjoner, lag og foreninger vil
inviteres spesielt.

Opps ummering av resultatene fra planverkstedene vil redegjøres for i planforslag som
legges fram til politisk behandling.

Mer detaljer om medvirkningsopplegget framgår i sak om fastsetting av planprogram.

6.4 F ra mdrift
Framdrift vil henge sammen med avgrensning a v planområdet, målsetninger for
planarbeidet, plannivå og detaljering sgrad, ressurser til arbeidet. Rådmannen kommer
nærmere tilbake til framdrift ved fastsettelsen av planprogrammet .

Tabellen under viser planlagt framdrift for planarbeidet:
Milepæl / delprosess Myndighet Tidspunkt

Utarbeidelse av planprogram

Planverksted for kommunestyret Mai 2017

Vedtak om varsel om oppstart og utleggelse
av planprogram til offentlig ettersyn

Formannskapet Juni 2017

Offentlig ettersyn av planprogram (6 uker) + 3
uker jf. v edtak i formannskapet.

Revidering av planprogram og forfase

Fastsettelse av planprogram Kommunestyret Mars 2018

Utarbeidelse av planforslag

Åpne informasjonsmøter/ planverksteder

Regionalt planforum

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn (1.
gangs behandling)

Formannskapet J an. 2019

Offentlig ettersyn (6 uker)

Revidering av planforslag

Sluttbehandling (2.gangs behandling) Formannskapet August 2019

Vedtak Kommunestyret August 2019
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Tabell 6 - 2 Planlagt framdrift for planarbeidet

Detaljert framdriftsplan finnes som vedlegg til planprogrammet.
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REFERAN SER

Liste over relevant e arbeid er som er gjort tidligere og som danne r en del av grunnlaget for
plan arbeide (ikke uttømmende) t :

- KDP for hovedvegsystemet i Hønefoss. Planbeskrivelse og KU (Norconsult /
Ringerike kommune) (2008)

- Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2030. Vedtatt 30.04.2015 (Ringerike kommune)
(2015)

- KVU Hønefoss. Fremtidens transportsystem i Hønefossområdet . Mai 2015 (Statens
vegvesen) (2015)

- Parallelloppdrag «Fremtidsbilder for Hønefoss». Norske arkitektkonkurranser nr.
466/2016 (Norske arkitekters lands forbund / Ringerike kommune) (2016)

- Innfart Hønefoss E16
- Handels og byutviklingsanalyse
- Samferdselsanalyse
- Fortettingsanalyse
- Dokumenter i forbindelse med planarbeidet for Ringeriksbanen og E16
- Utvikling i tilknytning til Hønefoss IC - stasjon
- Rapport Ringer iksbanen mai 2015, Sasson, Ramsøy og Reve
- Mulighetsstudie Intercitystasjon april 2016
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VEDLE GG
Milepæl/ delprosess Myndighet 2017 2018 2019 2020

j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m
Igangsetting av planarbeid
og vedtak om høring av
planprogram

Formannskapet 2 m

Varsel om oppstart av
planarbeid og høring av
p lanprogram
Merknadsbehandling
Revidering av planprogram
Behandling av
planprogram

Formannskapet 2 m

Fastsettelse av
planprogram

Kommunestyret m

Anbud
Utarbeide planforslag med
konsekvensutredning ( KU )
Medvirkning politisk o o

p
p
p

o

Medvirkning offentlig o
p

p
p

Medvirkning B & U
Medvirkning grunneiere/
initiativtakere

o o

Regionalt planforum R
1. gangs behandling av
planforslag me d KU

Formannskapet 2 m

Offentlig ettersyn av
planforslag med KU (minst
6 uker)
Merknadsbehandling
Bearbeiding av plan forslag
med KU
Medvirkning politisk o
2.gangs behandling av
planforslag med KU

Formannskapet 2 m

Vedtak av planforslag med
KU

Kommunestyret m

Eventuell klagebehandling
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VURDERING AV UTTALELSER VED  

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM 

 

Plan nr. 431 

 

OMRÅDEREGULERING HØNEFOSS 
 

Liste over uttalelser 
 

Nr Navn Dato 

  Offentlige myndigheter:   

1 Oslo kommune 29.09.2017 

2 Fylkesmannen i Buskerud 03.10.2017 

3 Statsbygg   

4 Bane BOR SF 06.10.2017 

5 Buskerud Fylkeskommune Eiendom 09.10.2017 

6 Den norske kirke 10.10.2017 

7 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen 09.10.2017 

8 Jevnaker kommune (utsatt frist 03.11.2017) 03.11.2017 

9 Statens Vegvesen (Utsatt frist 17.10.2017) 17.10.2017 

  Kommunale uttaleparter:   

10 Boligtjenesten (utsatt frist 30.10.2017) 01.11.2017 

  Organisasjoner   

11 Ringerike næringslivsforening 03.10.2017 

12 Nordsia Vel 03.10.2017 

13 Petersøyas Venner v/ Hans Bergan 03.10.2017 

  Private:   

14 Anne-Berit Haugen Rijken 24.05.2017 

15 Halvorsen og Reine AS på vegne av Tronrud Holding AS 14.07.2017 

16 Martin Amundsen 17.07.2017 

17 Jan H. Johansen 31.07.2017 

18 Lillann Aslaksrud  og Reidar Aslaksrud 17.08.2017 

19 Reidar Rokseth 24.08.2017 

20 Harald Heggen Brørby 06.09.2017 

21 Block Watne AS v/ Frank Engejordet og Bjørn Røgeberg 07.09.2017 

22 Jan Solberg 04.10.2017 

23 Bodil Anne-Lise Gusgaard og Eirik Ørbog 08.10.2017 

24 Ole Haakon Opperud 08.10.2017 

25 Tronrud Eiendom AS 09.10.2017 

26 Knut Helle 09.10.2017 

27 Knut Ridderhus 09.10.2017 

28 Hans Bergan 10.10.2017 

29 Ole Hervik Frantzen 09.11.2017 

30 St. Hanshagens boligsameie v/ Arnbjørn Moløkken 13.10.2017 
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 Oppsummering av uttalelser Rådmannens kommentar 

1 

Oslo kommune 

  

1. Omtrent 1000 personer pendler fra Ringerike til Oslo, og kommunens 

arealplanlegging spiller en viktig rolle for transportutvikling i vestkorridoren. 

Innfartsårene gjennom Oslo vest er allerede sterkt trafikkbelastet. Oslo kommune 

er derfor opptatt av at biltrafikken inn til Oslo ikke øker. 

2. Oslo kommune foreslår at satsning på sykkelby konkretiseres under punktet 

transportutredninger i virkninger av planforslaget. Virkningene av 

transportsystemet på trafikken inn mot Oslo bør også utredes. 

3. Oslo kommune forutsetter at områderegulering for Hønefoss følger 

Osloregionens areal- og transportstrategi.  

4. Det er et mål at persontransportsveksten i byområder skal tas med 

kollektivtransport, sykkel og gange. Dette forutsetter en kompakt og bymessig 

utvikling av Hønefoss sentrum med boliger i gangavstand til arbeid, handel og 

tjenester. Spesielt rundt togstasjonen er det viktig å legge til rette for høy 

arealutnyttelse. 

5. Oslo kommune er opptatt av at det legges til rette for en restriktiv 

parkeringspolitikk samtidig som premissene for de gående, syklende og 

kollektivreisende forbedres. 

6. Det forventes at hensynet til vannkvaliteten i Holsfjorden ivaretas. 

1. Det skal utredes løsninger for et helhetlig transportsystem i Hønefoss sentrum. Transportsystemet 

skal bygge opp under ønsket by- og arealutvikling. I transportutredningen skal nullvekstmålet legges 

til grunn, og det forutsettes at vekst i personbiltrafikk skal tas med sykkel, gange og 

kollektivtransport. Med Ringeriksbanen og intercity legges det opp til at en større del av 

pendlergruppen vil velge klimavennlige transportformer fremfor privatbil. 

2.Det planlegges også E16 Eggemoen- Olum og etter hvert Eggemoen- Nymoen. 

Samferdselssatsningene vil skape en ny ringvei rundt Oslo og avlaste trafikken inn mot Oslo 

sentrum, for eksempel vil det bli mer naturlig å kjøre om Roa hvis du kommer fra Hallingdal/Valdres 

og skal til Gardermoen.  

Ringerike kommunen bygger opp under banesatsningen ved å tilrettelegge før høy vekst, og ved at 

det i områdereguleringen for Hønefoss skal utredes alternative løsninger for et helhetlig, 

framtidsrettet og miljøvennlig transportsystem, deriblant godt kollektivsystem og helhetlig sykkel- og 

gangveinett. Vekst i personbiltrafikk skal tas med sykkel, gange og kollektivtransport.   

Ringerike kommune har inngått en treparts sykkelbyavtale med Buskerud fylkeskommune og Statens 

vegvesen for 2016 – 2020. Det er igangsatt arbeid med sykkel- og parkeringsstrategi. 

Vurdering av eventuell økt trafikk inn mot Oslo bør eventuelt redegjøres for i statlig regulering av 

Ringeriksbanen og ny E16. 

3. Tas til orientering.  

4. Hønefoss stasjon vil bli nytt kollektivknutepunkt. Det skal legges til rette for god og effektiv 

kollektivbetjening, gange- og sykkeladkomst til Hønefoss stasjon/kollektivknutepunkt, sentrum og 

andre større arbeidsplasser/institusjoner. Sykkel, gange og kollektivbetjening skal gi 

konkurransedyktig reisetid sammenlignet med personbil. 

5. Det skal lages en sykkel- og parkeringsstrategi i utredningsfasen. Den skal bygge opp om mål om 

nullvekst.  

6. Hensynet til vannkvalitet i Holsfjorden vil ivaretas.  

2 Fylkesmannen i 

Buskerud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Det er viktig at kommunen legger til rette for en sentrumsplan som bygger opp 

under det fortettingspotensialet som er i sentrum og som bygger opp under det 

nye knutepunktet som er under planlegging. 

2. Fylkesmannen viser til statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging hvor det er mål om at utbyggingsmønster og 

transportsystem skal fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, og hvor 

en viktig føring er at fortetting og transformasjon bør utnyttes før nye 

utbyggingsområder tas i bruk. 

3. Støy- og luftforurensning. 

Støyhensyn må ivaretas i tråd med retningslinje for støy i arealplanlegging T-

1442/2016. Det kan aksepteres avvik i fra anbefalt støygrense i områder nært 

kollektivknutepunktet forutsatt at alle boliger sikres en stille side. De ber om at 

en støyfaglige utredninger følger saken. 

1. Fortetting i sentrum og rundt jernbanestasjon er i samsvar med målene for byutviklingen. Det vil i 

det videre planarbeidet utarbeides en overordnet byanalyse /urban analyse som vil se nærmere bl.a. 

på fortetting.  

2. Retningslinjene vil være førende for det videre planarbeidet. 

3. Støyhensyn skal være en integrert del av selve plangrepet. Det skal vurderes behov for avvikssoner 

fra støykrav i sentrumsområder og nær kollektivknutepunkt, vilkår (og avbøtende tiltak)sikres i 

bestemmelser. 

Kommunestyre har i møte 5. oktober 2017, sak 107/17, vedtatt at det skal gjennomføres ett års 

luftkvalitetsmålinger i Hønefoss og at blant annet data om lokal luftforurensing skal være et 

kunnskapsgrunnlag i byplanleggingen.  

Kommunen er i gang med arbeid med måling av luftkvalitet, rådmannen foreslår at 

modellberegninger og luftsonekart gjennomføres i forbindelse med områderegulering for Hønefoss.   
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T-1520 må legges til grunn for behandling av luftkvaliteten. Bruksformål som er 

følsom for luftforurensning bør lokaliseres i områder med god luftkvalitet. I rød 

sone bør det ikke tillates etablering av boliger. 

4. Barn og unge 

 Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge må følges opp. Spesielt punkt 5b 

lekeareal for barn i alle aldre er viktig.  Det må redegjøres for trafikksikker 

skolevei. Lekeareal på tak kan ikke aksepteres som eneste løsning, kun som et 

supplement til areal på bakkenivå. 

5. Landskap, natur og friluftsliv.  

Planarbeidet må ivareta landskapsmessige og estetiske forhold. Schjongslunden, 

St. Hanshaugen og Petersøya bør i den sammenheng sikres i planen som 

friområder i tråd med gjeldende kommuneplan. Fylkesmannen viser til St. meld. 

nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, hvor det er 

føringer om at vassdrag skal forvaltes gjennom helhetlig arealpolitikk som sikrer 

vassdragslandskap, vassdragsbelter og vannressurser. Det vises til at randsoner 

langs vassdrag er blant de mest artsrike og bevaringsverdige med hensyn til 

landskapsøkologi og biologisk mangfold. 

6. Klima og energi 

Dersom bebyggelsen har en størrelse som fanges opp av kravet om tilknytning til 

fjernvarmeanlegget, ber vi om at det i samråd med Hønefoss fjernvarme 

innarbeides en reguleringsbestemmelse om tilknytningsplikt. 

7. Samordnet areal- og transportplanlegging er det viktig å legge til rette for. 

Fylkesmannen ber om at trafikksikre løsninger for gående og syklende til 

sentrum og stasjonsområdet spesielt. 

8. Planleggingen må vektlegge prinsippene om en universell utforming. Det vises 

til Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og 

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt 

funksjonsevne. Tilrettelegging må sikres fulgt opp gjennom bestemmelser. 

 9. Det er krav om utarbeidelse av en risiko- og sårbarhetsanalyse ved 

utarbeidelse av planer for utbygging. 

4. Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge vil legges til grunn for planarbeidet. Det vil 

redegjøres for trafikksikker skolevei, planen vil se overordnet på lekeareal og ha bestemmelser for 

hvor lekeareal kan plasseres.  

5. Det vil utarbeides en kartlegging av tilgjengelige grønnstrukturer. Områdereguleringen vil ha et 

sterkt fokus på å ta i bruk elva og tilrettelegge for ferdsel og opphold langs elva og flette 

elvelandskapet og sentrum sammen. Det vil også tas utgangspunkt i eksisterende 

utredninger/registreringer, grønn plakat og naturtyperegistreringer, og virkning for naturmangfold 

skal utredes.  

6. Ivaretas av forskriften. 

7.  Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, fastsatt 26. september 

2014 vil være førende for det videre arbeidet og være med å sikre god byutvikling. 

Utbyggingsmønster og transportsystem skal samordnes slik at transportbehovet kan beregnes og at 

det legges til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Det skal utredes løsninger for et 

helhetlig transportsystem i Hønefoss sentrum. Transportsystemet skal bygge opp under ønsket by- og 

arealutvikling. I transportutredningen skal nullvekstmålet legges til grunn - det forutsettes at 

trafikkvekst skal tas med sykkel, gange og kollektivtransport. 

8. Lov om diskriminering vil være førende i det videre planarbeidet. 

9 Tas til etterretning. 

3 Statsbygg Planen overlapper med områderegulering for Kunnskapsparken Ringerike. De 

ber om å bli orientert om det videre planarbeidet og eventuelt hvilke 

konsekvenser byplanarbeidet kan få for deres plan. 

Statsbygg vil bli orientert om det videre planarbeidet gjennom høring og offentlig ettersyn. 

4 Bane NOR SF  1. Områderegulering Hønefoss overlapper med reguleringsplanen for 

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Dette er en statlig plan og vil gjelde 

foran områdeplanen. 

2. Planprogrammet bør diskutere om Hønefoss bør ha en ambisjon som går 

lenger enn målsetting om nullvekst i bruk av privatbil. Intensjonen bør være at 

transportarbeid overføres fra privatbil til andre transportslag. 

1. I møter med Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 har det kommet fram at Bane NOR har vært i 

kontakt med KMD om dette. Sist vedtatte plan vil gjelde. Dette er også det kommunen forholder seg 

til i dette tilfellet. 

2. Planen vil bygge opp under målet om nullvekst, dette er ambisiøst nok i første omgang da det er 

svært få som bor i sentrum i dag. Kommunen kan sette seg høyere mål når byen blir tettere befolket. 

En viktig målsetning, og grunnlag for trafikkutredninger og nytt helhetlig framtidsrettet 

trafikksystem, er at vekst i personbiltrafikk skal tas med sykkel, gange og kollektivtransport.   
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3. Nasjonal transportplan 2018-2029 bør omtales og refereres. 

4. Behovet for et eventuelt kollektivknutepunkt bør avvente kollektivutredningen 

Buskerud Fylkeskommune er i gang med. 

5. Anbefaler at det fastsettes maksimalt antall parkeringsplasser pr. bolig og 

andre bygningsfunksjoner. 

6. Det bør aktivt prioriteres utbygging der miljøgevinsten er størst. 

Arbeidsplasser bør legges i nærheten av stasjonsområdet. Det samme bør 

handelsvirksomhet, andre tjenestetilbud og offentlige servicefunksjoner så langt 

det er mulig. 

7. Det må tilrettelegges for sammenhengende løsninger for gang- og 

sykkelmuligheter, samt gode overgangsmuligheter mellom buss og tog. 

8. Ønsker følgende tilføyd under punkt 4.1: «Eventuell ny bussterminal og 

drosjesentral i dette området må vurderes opp mot ønske om å knytte stasjonen 

bedre til eksisterende sentrum.» 

9. Planprogrammet bør ha et større fokus på gjennomførbarhet, for eksempel bør 

det foretas en markedsvurdering i forbindelse med planarbeidet. 

10. Planområdet er for stort til en sentrumsplan. Området nord for stasjonsbygget 

(Meieritomta) er delvis omfattet av reguleringsplan for ny stasjon, samt 

reguleringsplan for utvikling av området (reguleringsplan fra Tronrud). Bane 

NOR foreslår at disse områdene tas ut av områdereguleringen. 

11. Det bør tas høyde for å utvide dagens parkeringsbehov for fremtidig behov 

med Ringeriksbanen. Dette trenger ikke løses ved stasjonsområdets umiddelbare 

nærhet. 

12. Planprogrammet bør ha et større fokus på gjennomførbarhet, som f.eks. det 

bør foretas en vurdering av markedet i forbindelse med planarbeid. Det bør også 

utarbeides en teknisk hovedplan (nye veier, broer, nedgravd teknisk infrastruktur) 

som grunnlag for utbyggingsavtaler. Dette er viktig for å få en oversikt over 

totalbilde av behovet, samt at det vil fungere som et grunnlag for en vurdering av 

de reelle kostnadene og hvordan utbyggere, kommunen og andre parter kan 

finansiere dette. 

Adkomst til stasjonsbygget må opprettholdes. 

3. Forholdet er i varetatt i planprogram til fastsetting. 

4. Tas til orientering.  

5. Det skal utarbeides en sykkel- og parkeringsstrategi, som sammen med transportutredningen vil 

legges til grunn for reguleringsbestemmelser/parkeringsvedtekt. Parkeringsstrategien vil vurdere 

virkemidler for å nå nullvekstmålet og tilrettelegge for høy fortetting.  

6. Det vil tilrettelegges for høy utnyttelse og sentrumsformål for arealene nær stasjonen, det vil 

fremmes privat detaljregulering for området. I det videre planarbeidet utarbeides en overordnet 

byanalyse /urban analyse som vil se nærmere på funksjoner, bystruktur, høyder, signalbygg, plasser 

og fortetting. Handel og byutviklingsanalysen skal revideres. Eventuelle bestemmelser for 

næringsareal vil være tema i planen. 

7. Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, fastsatt 26. september 

2014 vil være førende for det videre arbeidet og være med å sikre god byutvikling. 

Utbyggingsmønster og transportsystem skal samordnes slik at transportbehovet kan beregnes og at 

det legges til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Det skal utredes løsninger for et 

helhetlig transportsystem i Hønefoss sentrum. I transportutredningen skal nullvekstmålet legges til 

grunn, og det forutsettes at vekst i personbiltrafikk skal tas med sykkel, gange og kollektivtransport. 

For å sikre gode overgangsmuligheter for buss og tog vil man forsøke å bygge opp under de 

løsningene som fellesprosjektet (FRE16) legger opp til. 

8. Dette blir en vurdering i det videre planarbeidet. 

9. I medvirkningsprosessen vil næringslivet, grunneiere og organisasjoner inviteres inn. Politisk 

forankring vil ivaretas. Dette vil danne et grunnlag for at parter som skal sikre gjennomførbarhet 

høres. 

10. Det vil fremmes privat detaljregulering for disse arealene. Grensesnittet mellom byplanen, statlig 

detaljregulering og detaljregulering for Soknedalsveien 5-27 vil avklares i det videre planarbeidet.  

11. Pendlerparkering er et av flere tema som vil vurderes av sykkel- og parkeringsstrategi samt 

trafikkutredningen, men vil ikke nødvendigvis berøre arealer innenfor byplan.  

12. Dette er fokusområde (oversikt over kapasitet og tilstand, forholdet til teknisk infrastruktur og 

utbyggingsavtaler/refusjon). 

Det vil være mulig at arealene rundt jernbanestasjon og framtidig stasjonstorg reguleres i egen plan. 

Atkomst til stasjonsbygget vil sikres.  

5 Buskerud 

Fylkeskommune Eiendom 

Til orientering skal Ringerike videregående skole utvides i løpet av 2018/2019. Innspillet tas til orientering. 

6 Den norske kirke Kirke og gravplass er ikke nevnt i dagens situasjon i planprogrammet. 

Gravplassen kan bli en viktig del av grønnstrukturen i Hønefoss sentrum, 

samtidig men er samtidig sårbar for fortetting i området. 

Signalbygget Hønefoss kirke må fremtre uten visuelt konkurrerende naboer. 

Innspillet tas til orientering. 
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7 Buskerud 

fylkeskommune 

utviklingsavdelingen 

1. Vi gjør oppmerksom på følgende regionale planer og ber om at de føres opp 

som i kapittel 2 i planprogrammet: 

 Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 

 Regional plan for kulturminnevern i Buskerud (vedtatt 27. april 2017) 

 Arbeidet med Regionalareal- og transportplan pågår. Planforslaget er på 

høring tom 27 oktober 2017 

2. Høringsuttalelsen til kommuneplanen tar for seg forholdet mellom 

kommuneplan og områderegulering. Dette må tas med i det videre arbeidet. 

3. Områdereguleringen må avklare arealbruken slik at det kan gi grunnlag for å 

gå rett fra områderegulering til byggesak uten krav om at det gjennomføres 

detaljplan. 

4. Fremdriftsplanen i kapittel 6.4 bør oppdateres. For å følge fellesprosjektets 

framdrift bør alle utredninger være startet opp i løpet av høsten 2017. 

5. Kommunen må utpeke en prosjektleder for områdereguleringen som har 

ansvar for at framdriftsplanen følges opp. Det vil sannsynligvis være behov for 

en administrativ styringsgruppe. 

6. Medvirkning – bedre orientering ut til publikum og andre som er berørt av 

planarbeidet. Dato for informasjonsmøte med utbyggere og tiltakshavere bør 

fastsettes samtidig med planprogrammet. 

7. Ringerike videregående skole skal bygges ut med start høsten 2018. 

8. Det er viktig at igangsatt planarbeid samkjøres med områdereguleringen. Det 

bør i den forbindelse avholdes et orienteringsmøte for partene så raskt som 

mulig. 

9. Buskerud Fylkeskommune viser til de ulike utredningene som skal 

gjennomføres og anbefaler at utredningsarbeidet og grunnlaget for 

konsekvensutredning igangsettes i løpet av oktober og november 2017. 

10. Fylkeskommunen ber om at de to automatisk fredede gravhaugene (ID81462 

og ID3789) og deres sikringssoner legges inn på plankartet samt at følgende 

reguleringsbestemmelse for hensynssone tas med: 

"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". 

 

Fredede kulturminner skal avmerkes som hensynssone d) båndlagt etter 

kulturminneloven (H730) med følgende bestemmelse: Tiltak på fredete 

bygninger, utover vanlig vedlikehold, er ikke tillatt uten etter dispensasjon fra 

kulturminneloven. Eventuell søknad om tillatelse til inngrep i et fredet 

kulturminne innenfor hensynssone d) sendes rette kulturmyndighet i god tid før 

arbeidet er planlagt utført. Alt vedlikehold må skje med tradisjonelle materialer 

og metoder, og større vedlikeholdsarbeider bør meldes fra om. 

Alle tiltak som kommer i direkte berøring med eller ligger i nærheten av 

kulturminne eller kulturmiljø fredet etter kulturminneloven skal sendes 

1. Dette vil tas inn i kapittel 2 i planprogrammet. 

2. Tas til orientering 

3. Områdereguleringen vil være overordnet, med krav til detaljreguleringer.  

4. Forslag til fremdriftsplan vil fremgå av planprogram til fastsettelse. 

5. Prosjektleder og administrativ styringsgruppe er opprettet. 

6. Tas til orientering.  

7. Tas til orientering 

8. Tas til orientering. Håndtering av pågående planer og koordinering med områdereguleringen er 

temaer i egen sak som skal fremmes samtidig med sak om fastsettelse av planprogrammet. 

9. Deler av utredningstemaene er igangsatt, resten av utredningene vil startes når planprogrammet er 

fastsatt. 

10. De automatisk fredete gravhaugene, deres sikringssoner og øvrige fredete anlegg innenfor 

planområdet vil legges inn i plankartet og bestemmelsene for hensynssone D vil sikres i tråd med 

Kulturminnelova.  

Det vises til Temautredning for kulturmiljøer i Hønefoss og forslag til revidert arealdel av 

kommuneplan. Her foreslås fem hensynssoner (H570) som sikres i overordnet plan. Sonene som 

ligger innenfor planområdets avgrensning vil videreføres i områderegulering Hønefoss.  

Kulturminnelova § 9, Undersøkelsesplikt vil sikres. Det vises til temautredningen Kulturmiljø i 

Hønefoss som vil ligge til grunn for det videre planarbeidet. Hensynssoner sikres i kommuneplanens 

arealdel med tilhørende retningslinjer. 

Planprogrammet, under overordnede føringer vil Riksantikvarens bystrategi, forvaltning av NB!-

registrerte områder, regional plan for kulturminnevern i Buskerud. Forslag til retningslinjer i 

kommuneplanens arealdel tilhørende de utvalgte hensynssonene i Hønefoss vil videreføres i 

områdereguleringen, eller være grunnlag for bestemmelser.   
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kulturminneforvaltningen til uttalelse, jf. Pbl § 11-9 nr. 7.  

Kulturmiljøer og verneverdige enkeltbygg avmerkes med hensynssone c) 

bevaring av kulturmiljø (H570). Det må utarbeides bestemmelser til 

hensynssonen. 

 

Det gjøres oppmerksom på de fredete miljøene samt at Hønefoss stasjon er 

oppført i Landsverneplanen for jernbane og er kategorisert med “administrativt 

vern”. Begna bru nevnes også.  

 

Store deler av planområdet er utbygd og har derfor et lavt potensiale for funn av 

bevarte automatisk fredete kulturminner. Enkelte områder består fremdeles av 

utmark og her er potensiale for funn noe større. Det må utføres en registrering av 

områdene.  

  

Fylkeskommunen ber om at kap 3.2 henviser tydeligere til riksantikvarens NB!-

register, regional plan for kulturminnevern i Buskerud og kommunens 

kulturminneregistrering og avsatte bevaringsområder/hensynssoner i gjeldende 

planverk. 

  

Det anbefales at det tas tilbørlig hensyn til de lokale, regionale og nasjonale 

kulturminner og -miljøer. Det anbefales videre at ny bebyggelse utformes i 

samspill med den historiske bebyggelsen. Det er viktig å vurdere sumvirkningen 

av de enkelte byggetiltakene/byggeområdene. 

  

  

8 Jevnaker kommune 1. Jevnaker sentrums rolle opp mot Hønefoss som regionsenter må tas stilling til i 

det videre arbeidet. 

2. Jevnaker kommune ønsker å bli tidlig involvert og delta aktivt i prosjekter som 

kommer i kjølevannet av områdereguleringen, for eksempel en 

«Ringerikspakke». 

1. Dette er hensyn som sikres på Kommuneplannivå, og igangsatt arbeid med regional plan for 

Ringeriksregionen. 

2. Tas til orientering. 

9 Statens vegvesen 1. En helhetlig transportløsning for Hønefoss burde inneholde innfartsparkering 

og gang/sykkelveier ut til boligområdene. Avgrensningen av planområdet burde 

utvides slik at dette kommer med. 

2. Det bør utarbeides en kommunedelplan parallelt med områdereguleringen. 

Kommunedelplanen vedtas først. 

3. Samferdsel bør få en mer sentral plass i planprogrammet og planarbeidet. 

Transportutredningen må inneholde en transportmodell som beregner forventede 

trafikkstrømmer. 

1. Trafikkutredningens analyseområde vil dekke større områder enn planavgrensningen for byplanen, 

og ses i sammenheng med Ringeriksbanen og kobling til E16, og ny trasé for E16 Eggemoen – 

Nymoen.  

Igangsatt arbeid med sykkelstrategi har også et større analyseområde.  

2. Plantype har vært vurdert, det vises til utsendt planprogram samt saksfremleggets vurderinger. 

Planen vil fremmes som en overordnet områderegulering. Det er viktig å få på plass en slik plan så 

fort som mulig, for å styre videre bygging og fortetting og bygge opp under statlige investeringer i 

Ringeriksbane og E16. Eventuelle tiltak som pekes på i trafikkutredning og sykkelstrategi vil 

eventuelt reguleres i egne planer.  

3. Samferdsel er tilstrekkelig belyst i planprogrammet. Influensområde i trafikkanalysen er større og 

nytt trafikksystem for Hønefoss vil gå utover planavgrensningen og løses i andre planer. 

Transportutredning vil komme i utredningsfasen. Dette er beskrevet under utredningsprogrammet. 
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10 Ringerike kommune - 

boligtjenesten 

Det bør foretas en kartlegging og analyse av boligbehov for fremtiden. Dette vil ikke være utredningstema i områdereguleringen, men er viktig for kommunen som grunnlag 

for planlegging.  

11 Ringerike 

næringslivsforening 

1. Næringslivsforeningen mener det kan være klokt ikke å videreføre 

parkeringsforskriften når vi vet at bilen trolig vil få en helt annen status i 

fremtidens byutvikling.  

2. Trafikkløsninger må vies betydelig oppmerksomhet i det videre planarbeidet. 

Kommunen må ta styringen over trafikkløsningene ved enten å bygge på 

KVU’en som ble utarbeidet for noen år siden, eller raskt velge å gå en annen vei. 

3. Andre velutviklede byer har innført en «høykommersiell sone» i 

sentrumskjernen med egne bygningskrav i forhold til utforming og innhold. 

Næringslivsforeningen ønsker at Ringerike kommune skal gjøre det samme i 

Hønefoss. Innenfor denne sonen bør det stilles krav om at alle nye bygg skal ha 

næringsarealer i første etasje. 

4.  Flere næringsaktører og grunneiere er bekymret for fremdriften for 

områdereguleringen. Det pekes på kommunens måltall for veksten i 

innbyggertall og at dette krever en høy takt i bygging og ferdigstillelse av boliger 

for å imøtekomme vekst. Det poengteres at alle langt fremskredne og ikke 

kontroversielle planer må kunne fullføres også i prosessen hvor det arbeides med 

“byplan”. Det er ønske om en mer detaljert fremdriftsplan.  

5. Næringslivsforeningen tar for gitt at de har alle med seg når de mener at vi 

ikke kan stille oss slik at fravær av lokale planer for en forutsatt vekst, kan få lov 

til å gi grunn til tvil om riktigheten av å starte byggingen av Ringeriksbanen og 

E16 til den tid vi alle har kjempet frem. 

6. Foreningen ønsker at det rigges møteplasser hvor grunneiere får anledning til å 

føre dialog utenom folkemøter og informasjonsmøter. 

1. Det skal utarbeides en sykkel- og parkeringsstrategi. Denne, samt målsetninger for byutviklingen) 

vil ligge til grunn for eventuell ny parkeringsforskrift eller bestemmelser (parkeringsnorm) i 

arealplaner. 

2.  Trafikkløsninger vil være en svært sentral del av det videre planarbeidet. En utredning der 

helhetlig transportsystem, med et analyseområde som dekker større områder enn planavgrensningen 

for Hønefoss sentrum, vil utarbeides. Utredningen skal ta utgangspunkt i statlig regulering av 

Ringeriksbanen og E16 og regional transportanalyse/-modell som utarbeides i forbindelse med 

fellesprosjektet for Ringeriksbanen og E16, og KVU for Hønefoss. Første fase er en utredning av et 

framtidsrettet kollektivsystem der god kobling til Hønefoss stasjon med kollektivknutepunkt 

vektlegges. Kollektivtransporten skal ha prioritet i vegsystemet. Det utredes et hovedvegsystem for 

biltrafikk i Hønefoss med koblinger til ny E16.0-vekstmålet legges til grunn. Hovedvegsystemet må 

ses i sammenheng med framtidsrettet kollektivsystem Et hensiktsmessig og effektivt transportsystem 

må også løse interntrafikken, transportbehovet til jernbanestasjonen og i tillegg tilgjengeligheten til 

Hønefoss som kommunesenter og regionsenter (f.eks. innfartsparkering).   

Vekst i personbiltrafikk skal tas med sykkel, gange og kollektivtransport. Helhetlig og effektivt gang- 

og sykkelvegnett utredes. Sykkel, gange og kollektivbetjening skal gi konkurransedyktig reisetid 

sammenlignet med personbil. 

3. Konkrete plangrep for å gjøre Hønefoss attraktivt for handel og næring vil være tema i det videre 

planarbeidet, f.eks at nye bygg skal ha høye etasjer på bakkeplan. 

4. Håndtering av pågående planer og koordinering med områdereguleringen er temaer i egen sak som 

skal fremmes samtidig med sak om fastsettelse av planprogrammet. 

Mer detaljert revidert framdriftsplan for områdereguleringen ligger i planprogram til fastsetting.  

5. Håndtering av pågående planer og koordinering med områdereguleringen er temaer i egen sak som 

skal fremmes samtidig med sak om fastsettelse av planprogrammet. 

6. I planprogrammet vil opplegg for medvirkning detaljeres nærmere. I medvirkningsprosessen vil 

næringslivet, grunneiere og organisasjoner inviteres inn. Politisk forankring vil ivaretas. Dette vil 

danne et grunnlag for at parter som skal sikre gjennomførbarhet høres. 

 

 

12 Nordsia Vel 1. Ønske om god medvirkning. 

2. Nordsia Vel undres over at formannskapet, den 20.06.2017, anbefaler oppstart 

av områderegulering nr.431 – Omregulering for Hønefoss. Området omfatter 

bare en del av byen. Vi har ikke funnet at den grunnleggende planen for hele 

byen er ferdigbehandlet enda. 

3. Sentrumssonene er fulle av kulturminner og kulturmiljøer. Med den ønskede 

fortettingen mener Nordsia vel at dette kulturmiljøer og fortetting vanskelig lar 

seg kombinere. Nordsia vel mener at det er viktig å bestemme hvor den 

kompakte fortettingen skal være og hvor i byen kulturminnene og kulturmiljøene 

1. I planprogrammet vil opplegg for medvirkning detaljeres nærmere. I medvirkningsprosessen vil 

næringslivet, grunneiere og organisasjoner inviteres inn. Politisk forankring vil ivaretas. Dette vil 

danne et grunnlag for at parter som skal sikre gjennomførbarhet høres. 

2. Et planprogram er en plan for planen. Avgrensningen er fundamentert på faglige vurderinger og 

politiske føringer. Planprogrammet skal ligge til grunn for det videre arbeidet med områderegulering 

Hønefoss som vil erstatte eksisterende reguleringsplan fra 1976.  

3. Planen tar sikte på å sikre de samme hensynssonene (H570) som foreslått ved revidering av 

kommuneplanens arealdel. Her foreslås det å sikre 5 soner i Hønefoss og det er tatt stilling til hvor i 

byen kulturminnene og kulturmiljøene skal prioriteres. En av de foreslåtte sonene inkluderer 
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skal ha det sterkeste argument. Foreningen ønsker at flere verneverdige områder 

på nordsia blir tatt inn i punkt 3.2 og at dette punktet generelt blir utbedret. 

4. Det anmodes om at politikerne utarbeider en mer variert og detaljert 

overordnet fortettingsplan, som omfatter hele det utvidete sentrumsområdet. De 

områdene som strekker seg fra Almemoen til Hvervenmoen + vestover og 

østover fra sentrum. 

Det anmodes om at ordlyden på s. 20 i planprogrammet «en bymessig utforming 

og bebyggelsesstruktur» blir definert bedre. Historieskattene i byen må bygges 

fram, ikke ned. 

5. Mange i Nordsia Vel synes det er underlig at byens sentrum bare skal være 

rundt Søndre Torg og at den kompakte fortettingen skal starte rett på utsiden av 

dette torget. De ber politikerne lete etter gode, bærekraftige fortettingsområder i 

byen, men utenfor sentrum. I den forbindelse er det ønskelig med en snarlig 

utredelse av fortettingspotensialet ved Eikli, Benterud, vest for stasjonen, 

Krakstadmarka og øvre Hønengata. 

Nordsia Vel ønsker ikke et blinkende og ruvende høyhus rett ved siden av fossen, 

heller ikke boligbebyggelse på Tippen. Tippen burde i stedet få langt lavere 

bebyggelse. Områdene rundt elva og fossen bør bli som en kulturell, historisk og 

stemningsfull magnet for byen. Tippen foreslås av Nordsia vel tilrettelagt som 

opplevelsesområde.  

6. Foreningen ønsker reell medvirkning i planarbeidet. 

7. Velforeningen ønsker at målsettingen om at byen skal bli en kompakt by, skal 

fortettes innenfra og utover revurderes. 

Nordresida/Blyberghaugen/Lagesens gate/Hammerbrogate/Riddergården/Torvgata/Strandgata. Det 

vises videre til vedtatt Temautredning for kulturmiljøer i Hønefoss, med tilhørende forslag til 

retningslinjer. Det tas sikte på å innarbeide disse i plan, eller de vil være grunnlag for bestemmelser.   

4. Dette er areal som strekker seg utenfor planavgrensningen.  

5. Det videre planarbeidet skal ta tak de overordnede grepene og svare ut og legge rammene for 

fortetting i sentrum med bymessig utforming og bebyggelsesstruktur, høy arkitektonisk kvalitet, 

høyder, byrom, torg, møteplasser og parker. Bysentrum skal bli mer kompakt og urbant, tilpasset 

vekst og bærekraft gjennom fortetting med boliger og arbeidsplasser. Bysentrum skal være et 

attraktivt og tilgjengelig sted å leve og være for alle befolkningsgrupper uavhengig av funksjonsnivå. 

Bysentrum skal styrkes som arena for handel, næring, kunnskap, kultur og opplevelser. En 

overordnet byanalyse skal ligge til grunn for beslutning i områdereguleringen. 

Utredning om fortettingspotensiale vest for stasjonen, Krakstadmarka, øvre Hønengata samt deler av 

Eilki og Benterud ligger utenfor planområde. 

Fortetting skal skje slik at flest mulig mennesker får gangavstand til daglige gjøremål, derfor kan 

man ikke fortette like mye overalt i Hønefoss – man må styre veksten for å bygge opp under dette. 

Fortettingen bør først skje rundt jernbanestasjonen og i kort avstand til denne. 

6. Det vises til pkt. 1. 

7. Hensynet til eksisterende bebyggelse og kulturmiljøer vil veies opp mot hensynet til videre 

utbygging og fortetting Målet om sentrumsfortetting er veloverveid og vil ikke revurderes. 

 

13 Petersøyas Venner 1. Petersøyas Venner mener Petersøya må være det viktigste blågrønne 

friområdet i Hønefoss, og ønsker derfor at Petersøya i planen blir lagt ut som 

friområde. 

I kommunens kartlegging av bynære friluftsområder, fra 2014, ble Petersøya 

definert som A-område. Petersøyas venner samlet i 2015 inn 2 500 underskrifter 

til støtte for bevaring av Petersøya som friområde. 

1. Petersøya vil inngå i kartleggingen over tilgjengelige grønnstrukturer. Områdereguleringen vil ha 

et sterkt fokus på å ta i bruk elva og tilrettelegge for ferdsel og opphold langs elva og flette 

elvelandskapet og sentrum sammen. Offentlige byrom, parker og blågrønne strukturer er et av de 

sentrale temaene i planprogrammet. 

  

14 Anne-Berit Haugen 

Rijken 

1. Hønefoss må bruke det som er spesielt og som gjør byen unik. 

2. Ønsker at det vurderes om det er bedre at fortettingen strekker seg jevnere 

utover, f.eks. Eikli/Benterud, rundt nordre del av Hønengata og vest for 

stasjonen. 

3. Ønsker en fortettingsanalyse inn i planprogrammet. 

4. Anmoder kommunen om å bruke kulturminner aktivt i byutviklingen. 

5. Det er nødvendig å ha en god arealplan i bunnen (s.19)Den grunnleggende 

arealplanen skal omfatte hele Hønefoss, slik at man får en helhetlig oversikt før 

man går nærmere inn på områdereguleringen. 

1. Tas til orientering 

2. Det foreligger politisk vedtak for planavgrensing, se sak 20/17, Formannskapet 2.  

Plantype er valgt, og områdereguleringen vil være overordnet, med krav til detaljreguleringer. 

Avgrensningen er fundamentert på faglige vurderinger og politiske føringer 

3. Analyser og utredninger kommer inn i neste fase av planarbeidet. Fortettingsanalyse vil være del 

av byanalysen. 

4. Planprogrammet vil henvise tydeligere til Riksantikvarens NB!-register, regional plan for 

kulturminnevern i Buskerud og kommunens kulturminneregistrering og avsatte 

bevaringsområder/hensynssoner i gjeldende planverk. 

5. Den gode arealplanen det er snakk om er områdereguleringen Hønefoss når den blir vedtatt. 
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15 Halvorsen og Reine AS 

på vegne av Tronrud 

Holding AS 

1. Ønsker at hele området som reguleres i områdereguleringen Soknedalsveien 5-

27 tas ut av områderegulering for Hønefoss. Et argument for dette er at området 

henger mer sammen med stasjonsområdet enn sentrum. 

Forslag til ny avgrensning ligger i innspillet. 

1. Plan ID 330 Soknedalsveien 5-27 er igangsatt med egen detaljregulering. Grensesnittet mellom 

Områdereguleringen, statlig detaljregulering og detaljregulering ID 330 vil avklares i det videre 

planarbeidet. 

16 Martin Amundsen 1. Deler av tomta Gnr./ bnr. 39/49 er delvis inne og delvis ute i foreslått 

avgrensning. Ønsker at området blir boligformål og at det ses på avgrensning for 

gammel reguleringsplan og avgrensning for områdeplan for Hønefoss 

1. Gnr. / bnr. 39/49 er tatt inn i planavgrensningen. Formålsavklaring er en del av den videre 

planprosessen. 

  

17 Jan H. Johansen 1. Reguleringsplan nr. 335 kan tas opp igjen og legges inn i områdereguleringen. 1. Denne planen ligger utenfor planområdet. Eventuelle behov for endringer vil tas i en senere 

behandling. 

18 Lillann og Reidar 

Aslaksrud 

1. Har negativ erfaring med støy i bygg med både bolig og andre formål. De 

anmoder sterkt om at det for bygninger hvor bolig er en del av 

reguleringsformålet velges (og håndheves) eventuelle kombinasjoner av 

reguleringsformål med stor hensyntagen til uheldige virkninger, ikke minst 

støyplager. 

1. Støyhensyn skal være en integrert del av selve plangrepet. 

19 Reidar Rokseth 1. Det anmodes om at Ringerike kommune bør satse mer på å gi barn og unge 

gode tilbud, også utenom de organiserte aktivitetene. 

2. Ønsker at det settes av et område til skatepark i byplanarbeidet. 

1. Planen legger opp til å sikre de offentlige byrom og parker som skal være attraktive for ulike aldrer 

og grupperinger i samfunnet. Det vil underveis i planprosessen sikres aktiv medvirkning fra grupper 

som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Gjennom planprosessen vil det forsøkes 

kartlagt hvordan gjøre sentrum bedre for barn og unge.  

2. Barn og unge vil underveis i medvirkningsarbeidet kunne være med å definere ønsker og behov, 

herunder ønske om skatepark. 

20 Harald Heggen Brørby 1. Eier Bloms gate 3 og ønsker størst mulig utnyttelse i reguleringsplanen. Han 

sier det bør være mulig å få en utnyttelsesgrad som er tilsvarende andre 

eiendommer i sentrum. 

1. Innspillet tas til orientering, men vil ikke medføre justeringer i planprogrammet. 
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21 Block Watne AS v/ 

Frank Engejordet og 

Bjørn Røgeberg 

1. Innspill til område tidligere regulert i Plan 64-51c Kvartal 51 C datert 

08.06.1979. Arbeid med ny plan ble midlertidig stanset i 2015, men det er ønske 

om å få inn disse ønskene i byplanen. 

Primært omhandler innspillet kvartalet sørvest for krysset Hønengata – Nygata. 

Dette ønskes avsatt til bolig/kontor med tilrettelegging for forlengelse av 

Parkveien i sydvestlig retning. Videre ber de om at det i dette området åpner for 

inntil 6 etasjer. Dette begrunnes i behov for fortetting og effektiv arealutnyttelse i 

sentrum. 

  

1. Planprogrammet har vært på høring for å innhente uttalelser både fra regionale myndigheter og 

andre. Uttalelsene blir vurdert og kommentert og danner grunnlag for endringer i planprogrammet. 

De konkrete planene som Block Watne AS tar med i sin uttalelse til planprogrammet vurderes i det 

videre planarbeidet, men vil ikke medføre justeringer av det konkrete planprogrammet som er en plan 

for planen. 

 

22 Jan Solberg  1. BA-tec har planer for utvikling av Hotell Ringerike, Citygården og 

Thoresengården. Ønskene for Hotell Ringerike er et nytt bygg på 9 etasjer. De 

nyeste delene av Citygården blir erstattet av et nybygg på 8 etasjer for bolig og 

næring, mens det er ønskelig å utvide Thoresengården med inntil 3 etasjer til 

boligformål. Ønsker ikke å bli satt unødvendig på vent som en følge av 

områdeplan Hønefoss. Planintensjonene er i tråd med målene i planprogrammet 

til høring. 

2. Nye reguleringsplaner som er i tråd med overordna mål og visjoner i 

planprogrammet og ellers uten interessekonflikter mellom rekreasjonsområder og 

utbyggingsområder, bør kunne behandles i planperioden før ny områdeplan 

vedtas, såfremt man stiller krav til dokumentasjon og utredning av viktige tema. 

3. Det bør vurderes frikjøpsordninger for henholdsvis parkeringskrav og 

lekeområder/ felles uteoppholdsareal i områder for fortetting. Temaene 

parkering/lekeområder bør være en del av utbyggingsavtalene. 

 

1. Arbeidsmøte avholdt. De konkrete planene som Jan Solberg tar med i sin uttalelse til 

planprogrammet tas med i det videre planarbeidet, men vil ikke medføre justeringer av det konkrete 

planprogrammet som er en plan for planen. 

2. Hva som er i tråd eller i konflikt med områderegulering Hønefoss vil bli klarere etter at 

utredningene er gjennomført. Dette gjelder alt fra trafikkbildet til uteoppholdearealer. 

3. Tas til orientering. Slike løsninger vil vurderes i det videre planarbeidet. 
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23 Bodil Anne-Lise 

Gusgaard og Eirik Ørbog 

1. Vi ber om at Løkka og Schjongstangen fjernes fra planarbeidet og at bo-

området beholder sin eksisterende reguleringsplan som er fra 10.04.2014. Dette 

er et intakt, velfungerende småhusområde med bo- og livskvalitet i den sydligste 

del av byen. Vekst i sentrum vil hovedsakelig komme i byens nordvestlige 

område med kollektivknutepunkt ved jernbanestasjonen. 

2. Ny bebyggelse i sentrum må ta hensyn til kvartalsstrukturen, verneverdig 

bebyggelse, kulturmiljøer og byggehøyde til nærliggende bebyggelse. 

3. Ønsker at det anlegges ny turvei (gang- og sykkelvei) langsetter Storelvas 

elvekant som binder sykkelveien i Ringeriksgata med den oppgraderte gang-

/sykkelveien fra Tippen til Petersøya. 

4. Ny nær ringvei på østsiden av Storelva og/eller tunnel/kulvert, f.eks. under 

nåværende hovedgjennomfartsåre, som slik kan tilbakeføres til en levende bygate 

i Hønefoss. 

5. Ønsker et administrativt vern av Schjongslunden slik en i dag har på Hovsenga 

slik at det ikke blir utbygd.  

6. Byens naturområder, de historiske bymiljøene på Sørsida og Nordsida og det 

moderne Hønefoss fra bydelssenteret Torget Vest, Øya-området til Tippen, er 

bærende strukturer som bidrar til å gjøre sentrum til et attraktivt sted å oppholde 

seg for alle befolkningsgrupper, som parallelloppdraget anbefalte – en 

aldersvennlig by med kvalitet.   

1. I oppstartssaken vedtok Formannskapet at Schjongstangen skulle innlemmes som del av 

planområdet. Dette vil videreføres som del av planen. Det vises til politisk sak 20/17, Formannskapet 

2. Løkka ligger inne for å ivareta overordnede plangrep, som blant annet turvei langs elva. Til 

orientering ligger Løkka inne som forslag til hensynssone i kommuneplanens arealdel. 

2. Verneverdig bebyggelse, kulturmiljø og byggehøyde vil ses på i det videre planarbeidet. Det vises 

til planprogram kapittel 5.1, Virkninger av planforslaget; Kulturminner og kulturmiljøer. En 

overordnet byanalyse skal ligge til grunn for beslutning i områdereguleringen. 

3. Dette vil utredes videre i planarbeidet. se kapittel 5.1, Virkninger av planforslaget; Landskap og 

blågrønn struktur. 

4. Transportsystem skal utredes i det videre planarbeid. Trafikkutredningen vil vurdere alternative 

transportruter for Hønefoss. 

5. Et administrativt vern av Schjongslunden er ikke tenkt gjennomført på nåværende tidspunkt. 

Schjongslunden har bl.a. en viktig rolle for utøvelse av friluftsliv og idrett i byen. 

6. Tas til orientering. 

 

 

24 Ole Haakon Opperud 1. Det må tilrettelegges for menneskelig nærkontakt med fossen og elva i 

fremtiden. 

2. Øyaområdet bør åpnes mot fossen og tilrettelegges for folks opplevelse av 

fossen. For eksempel et treforedlingsmuseum eller et elvekraftmuseum. 

3. Tippen bør i størst mulig grad tilrettelegges som park og aktivitetsområde. 

Petersøya må bevares som naturområde. 

Det bør etableres gangbro mot elveskråningen ved Søndre park med gangveg 

langs elva mot Schjongslunden. 

4. Bebyggelse bør konsentreres mellom Kongens gate og Holmboes gate, og 

område ved Hønefoss stasjon. Jernbanestasjonen bør flyttes sentralt i byen. 

Triangelet St. Olavsgate Stabellsgate og jernbanesporet bør benyttes til 

høyhusbebyggelse hvis stasjonen ikke kan flyttes. 

Meieriet og arealene vestover bør benyttes til høyhus. 

1. Byplan har som målsetting om å knytte elva og byen sammen gjennom økt tilgjengelighet og flere 

aktiviteter ved fossen og langs elvene. 

2. Reguleringsarbeid for Øya har stoppet opp som følge av innsigelse fra Statens vegvesen, etter 

offentlig ettersyn. Avklaringer knyttet til fremtidig transportsystem må gjøres i forbindelse med 

områdereguleringen. Øvrige innspill om opplevelsestilbud må tas opp i de enkelte 

detaljreguleringene innenfor områderegulering Hønefoss. 

3. Tippen, Petersøya, Søndre park og Schjongslunden vil inngå i kartleggingen over tilgjengelige 

grønnstrukturer. Områdereguleringen vil ha et sterkt fokus på å ta i bruk elva og tilrettelegge for 

ferdsel og opphold langs elva og flette elvelandskapet og sentrum sammen.  

4. Det vil i det videre planarbeidet utarbeides en overordnet byanalyse /urban analyse som vil se 

nærmere på funksjoner, bystruktur, høyder, signalbygg, plasser og gatenett. I denne analysen vil det 

tas sikte på å avklare hvordan byen vil fortettes, utforming av kollektivknutepunkt og avklaring 

omkring høyder. Plassering av jernbanestasjonen avgjøres av BaneNOR i deres statlige 

reguleringsplan Fellesprosjektet for E16 og Ringeriksbanen. 
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25 Tronrud Eiendom As 1. Det forutsettes at nye planer innenfor planområdet videreføres. Det forutsettes 

at igangsatte planer danner grunnlag for ny områdeplan. 

2. Usikker på om planområdet i tilstrekkelig grad vil gi rom for avklaringer av 

fremtidig vegsystem rundt stasjon. 

3. Grunneiere og næringsinteresser innenfor planområdet må også få medvirke i 

planarbeidet, gjennom arbeidsmøter underveis. Dette er nødvendig for å sikre 

realisering av utviklingsplaner. 

4. Fortetting innenfra og ut er viktig. Utbygging må skje kontinuerlig, og at 

veksten må styres i ønsket retning. Lokale byggeprosjekter er viktig for lokalt 

næringsliv og å samle opp alt til en bolk vil skape svingninger i arbeidsmarkedet 

i Ringerike og gi økte priser når byggingen igangsettes. 

5. Perioden mellom 1. gangs behandling og sluttbehandling bør strammes inn.  

6. Kommunen burde endre rutinene sine slik at man får tilbakemelding på at 

innspill er mottatt. I dette brevet bør fremdriften i planarbeidet fremgå. 

7. Hønefoss by må bli et attraktivt område for forretninger og annen 

tjenesteytende næring. Hønefoss bør derfor deles inn i soner, hvor man har 

handel og anen næring i 1. etasje. Boliger i 1. etasje burde ha økt takhøyde, slik 

at det er enklere å omdisponere dem hvis det er ønskelig på et senere tidspunkt. 

8. Kommunen bør gjøre parkering til en del av transportutredningen. En 

parkeringsforskrift for sentrum bør være så fleksibel at utbygging av 

bolig/næring kan gjennomføres med eller uten parkering. 

1. Gjeldede planer og eksisterende bebyggelse er del av grunnlaget for utformingen av 

områdereguleringen. Områdereguleringen vil være førende for detaljreguleringer innenfor 

planavgrensningen, og skal sikre gode overordnede grep og føringer.  

Pågående planarbeid er del av grunnlag for utarbeidelsen av planforslaget, men områderegulering 

kan konkludere annledes. 

2. Transportanalysen vil ta for seg et større område enn planavgrensningen til områderegulering 

Hønefoss, og framtidig vegsystem vil sikres i egen reguleringsplan. Det kan for eksempel bli aktuelt 

å fremme egen plan for utforming rundt intercitystasjon. 

3. Det vil legges opp til bred medvirkning underveis i planprosessen – dette inkluderer også 

møtepunkter med grunneiere og næringsinteresser innenfor planområdet. Medvirkningsopplegget 

detaljeres nærmere ved fastsettelse av planprogrammet. 

4. Tas til orientering.  

5. Det vises til lovpålagt høringsperiode og behandling av innspill etter 1. gangs behandling. Revidert 

framdriftsplan følger fastsettelsen av planprogrammet. 

6. Rådmann tar innspill om endrede rutiner om tilbakemelding på innspill, til orientering.  

7. Konkrete plangrep for å gjøre Hønefoss attraktiv for handel og næring vil være tema i det videre 

planarbeidet.  

8. Det vil utarbeides egen parkering- og sykkelstrategi. Denne vil samordnes med 

transportutredningen. Parkeringsstrategien vil blant annet se nærmere på hvilke tiltak som best kan 

sikre målet om nullvekst.  

 

26 Knut Helle 1. Ønsker å starte arbeid med detaljregulering av eiendommene Storgaten 15, 

Norderhovsgaten 24 og Sundgaten 6 parallelt med områdereguleringen for å 

følge opp hovedtrekkene i områdereguleringen. Han ønsker dialog med 

arbeidsgruppen og å delta på planverksted/temamøter. 

1. Tas til orientering, jf. avholdt oppstartsmøte. 

27 Knut Ridderhus 1. Det bør vurderes om områdene Eikli, øvre del av Hønengaten, gamle meieriet 

og Tolpinrud bør tas med inn i planen.  

2. Det må gis rom for en kvalitativ god byutvikling som ikke er trendbasert, men 

fundert på de kvaliteter som foreligger, historisk og visuelt, og fortolke dette over 

i et samtidsutrykk som de som er her nå, og i fremtiden kan glede seg over. 

1. Det foreligger politisk vedtak for planavgrensing, se sak 20/17, Formannskapet 2.  

Plantype er valgt, og områdereguleringen vil være overordnet, med krav til detaljreguleringer. 

Avgrensningen er fundamentert på faglige vurderinger og politiske føringer 

2. Tas til orientering. 
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28 Hans Bergan 1. Det er naturlig å starte fortettingen i Hønefoss rundt jernbanestasjonen. Da 

burde områdene på begge sider av stasjonen være med i planen. 

2. Det må gjøres en vurdering av byens rolle som handelssentrum. Ved å tillate 

handel utenfor byen, eksempelvis Hvervenmoen vil dette konkurrere med 

sentrum. 

1. Det skal fremmes en egen områderegulering for Soknedalsveien, her tas det sikte på høy 

utnyttelse.  

2. Det vil i planarbeidet ses på hvilke føringer som skal legges for etablering av næring i sentrum for 

å styrke Hønefoss som handelssentrum. Det vil ses til eksisterende handels- og byutviklingsanalyse 

samt suppleringer og oppdateringer av denne. Bestemmelser for områder som ligger utenfor 

områdereguleringens avgrensning må komme i andre planer. 

29 Ole Hervik Frantzen 1. Legg til rette for sykkel. Skill gående og syklende, sidestille syklende og 

kjørende. 

2. Området rundt fossen og elva må utnyttes bedre. 

1. Tilrettelegging for sammenhengende gatenett og sykkeltraseer er en sentral del i det videre 

planarbeidet. Hønefoss skal tilrettelegges slik at det blir attraktivt å gå og sykle i sentrum. 

2. Byplan har som målsetting om å knytte elva og byen sammen gjennom økt tilgjengelighet og flere 

aktiviteter ved fossen og langs elvene. 

30 St. Hanshagens 

boligsameie v/ Arnbjørn 

Moløkken 

1. Hvis Ankersgate, eller deler av denne, velges/berøres som en løsning for ny 

gjennomkjøringsvei nordover i Hønefoss må den av hensyn til miljømessige 

konsekvenser legges i tunnel.  

2. Sameiet ønsker en ny vurdering av trær regulert til bevaring på grunn av 

skygge, blader og rakler.   

Merknadene vurderes, som innspill til planarbeid, ved utarbeidelse av planforslaget. 
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Oppstart av 431- Områderegulering Hønefoss og høring av planprogram 
 

Forslag til vedtak: 

1. Det anbefales oppstart av områderegulering nr. 431 - Områderegulering Hønefoss 

2. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

3. Rådmann gis fullmakt til å gjøre mindre endringer før høring og offentlig ettersyn. 

4. Planprogram for områderegulering Hønefoss fastsettes endelig av kommunestyret. 

5. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplaner som overlappes av ny plan. 

6. Underveis i planprosessen skal det vurderes å dele planen i mindre enheter med ulik 

fremdrift og plangrense. 

 

  

 

Sammendrag 

Rådmann anbefaler oppstart av områdereguleringsplan Hønefoss. Planen skal utvikle en 

attraktiv, levende, miljøvennlig og kompakt by, der mennesker trives. Planen skal skape en 

fremtidsrettet by som bidrar til å redusere klimagassutslipp og vekst i persontransport skal tas 

av kolletiv, sykkel og gange.  

Planen skal legge rammene for et styrket sentrum gjennom fortetting med boliger og 

arbeidsplasser. Planen skal tilrettelegge for trygge gang- og sykkeltraseer, lokalisere 

bussterminal, drosjesentral, sykkelparkering – og tilknytning til jernbanestasjonen og 

imøtekomme fellesprosjektets plan. Den skal knytte sammen eksisterende offentlige rom, 

parker og blågrønne strukturer, og etablere nye når byen fortettes. 

 

Planen skal gi langsiktige og forutsigbare rammer for den framtidige utviklingen av sentrum, 

for alle brukere av byen; beboere, næringsdrivende, grunneiere, investorer og besøkende. 

Planen vil ikke angi noe definert tidsperspektiv eller gyldighetsramme, men revideres ved 

behov når den ikke lenger fungerer hensiktsmessig. 

 

Plandokumentet vil være et viktig verktøy og virkemiddel for gjennomføringen av fysiske 

utviklings- og utbyggingstiltak i sentrum. Planen skal være tydelig og forutsigbar på 

overordnet rammeverk og viktige fysiske strukturer som grøntstrukturer, byroms- og 
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gatestrukturer og bevaring av verdifulle bygningsmiljøer. Innenfor dette rammeverket må 

planen være fleksibel og gi rom for gode idéer og nyskapende og spennende løsninger.  

 

Rådmann mener at forslaget er tilstrekkelig gjennomarbeidet og de temaer som bør utredes i 

prosessen er ivaretatt. 

 

Innledning 

Plan og bygningsloven § 12 bestemmer hvordan reguleringsplaner og prosesser skal være. 

§12–2 definerer en områderegulering, og en områderegulering kan gi krav om 

detaljregulering. Områdereguleringer som innebærer vesentlige endringer må følge §§ 4-1 og 

4-2. som gjelder planprogram, planbeskrivelse og konsekvensutredning. Det er også krav om 

blant annet fellesbestemmelser, kartgrunnlag, oppgaver og myndighet generelle 

utredningskrav og medvirkning i loven. 

 

Planprogrammet redegjør for planprosessen gjennom beskrivelse av formål, rammer- og 

retningslinjer, dagens situasjon, sentrale målsetninger, utredningsbehov, medvirkning og 

framdrift. Visjon og byutviklingsstrategi skal utformes som del av planarbeidet. 

Mandatet for igangsetting av arbeid med områderegulering for Hønefoss er beskrevet under 

tidligere behandlinger og vedtak. 

 

Etter vedtak om høring av planprogram vil det bli igangsatt en innledende fase med formål 

om å definere og detaljere det videre planarbeidet. I denne fasen vil det bli vurdert om de 

prosessene det er lagt opp til er hensiktsmessige for formålet med planen. Viktige vurderinger 

i denne fasen vil være hvor detaljert planen skal være, og om det kan legges opp til ulike 

detaljeringsnivå for enkelte delområder og tema. Det vil også bli gjort en vurdering av om 

planen kan deles i mindre planer, med egen fremdrift. Håndtering av pågående planer 

innenfor planavgrensningen må avklares, og det må foretas en endelig fastsettelse av 

planavgrensningen. 

 

I 2014 vedtok kommunestyret å avvente oppheving av reguleringsplan nr. 64 (stadfestet i 

1976), som er dagens byplan for Hønefoss sentrum. Dette ble gjort for å legge til rette for en 

samordning med planarbeid for Ringeriksbanen, stasjonsområdet, og innfartsløsninger fra 

E16. Det ble vedtatt at 64-planen bør oppheves gjennom en planprosess hvor en ny plan 

tilpasset fremtidig behov erstatter den gamle.  

 

Parallelt med planarbeid for Hønefoss skal det også utarbeides en regional plan for 

Ringeriksregionen, hvor målet er samordning på tvers av kommunegrenser for å legge til rette 

for en bærekraftig utvikling for bolig, næring, arealbruk og transport. Den regionale planen vil 

blant annet munne ut i en tiltaksliste som kan videreføres i en eventuell bypakke og søknad 

om bymiljøavtale.  

 

For å løse transportsystemet og gi en bedre fremkommelighet i Ringeriksregionen kan det bli 

nødvendig å gjøre tiltak i vegnettet. Dette må til for å gi bedre fremkommelighet for buss, 

gange og sykkel. I og med at det totale transportnettet blir så omfattende endret med ny E16 

og Ringeriksbane må det vurderes endring og avklare prinsipper. Dette kan være at man skal 

kjøre inn til byen og ut igjen, i stedet for gjennom byen. Det bør vurderes gode løsninger som 

tangerer byen fremfor å belaste bykjerne. Innfartsparkering og nye bruer kan være en del av 

en slik løsning. Det bør legges vekt på å legge til rette for fremtidsrettet løsninger som 

autonome busser og andre utslippsfrie, støysvake løsninger som bedre passer inn i et trivelig 

bybilde. Noen av tiltakene vil være så omfattende at de vanskelig vil kunne finansieres over 
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fylkeskommunale og kommunale budsjetter. For Hønefoss sentrum er det en rekke 

utfordringer som skal løses og hvor plangrepene blir svært viktige. Dette forutsetter god og 

samordnet koordinering mellom fylkeskommunen, kommunene og staten for de ulike planene 

i regionen. Planprogrammet er utarbeidet av egne ressurser fra regionalt plankontor, ressurser 

fra Buskerud Fylkeskommune og konsulentbistand fra Asplan Viak. 

 

Beskrivelse av saken 

I dagens situasjon har Hønefoss bysentrum har en rik historie, interessant beliggenhet og 

variert topografi mellom elveløp. Elveløpet danner en barriere i byen, men er også en viktig 

kvalitet. Hønefoss har en historisk byplan som må bygges videre på. Bysentrum er til viss 

grad utflytende, preget av mye biltrafikk, store åpne parkeringsplasser, og uutnyttede 

bykvartaler. Viktige målpunkter som bussterminal og jernbanestasjon har plassering isolert fra 

hverandre, og jernbanestasjonen har uklar sammenheng med bysentrum. 

 

Planforslaget 

Planen skal legge rammene for fortetting og videre i bygging i sentrum med bymessig 

utforming og bebyggelsesstruktur, høy arkitektonisk kvalitet, høyder, byrom, torg, 

møteplasser og parker. Bysentrum skal bli mer kompakt og urbant, tilpasset vekst og 

bærekraft gjennom fortetting med boliger og arbeidsplasser. Bysentrum skal være et attraktivt 

og tilgjengelig sted å leve, og være for alle befolkningsnivåer uavhengig av funksjonsnivå.  

 

For å sikre en utvikling som bygger opp under, og utnytter potensialet som skapes gjennom 

etablering av Ringeriksbanen, og samtidig bevarer kvaliteter som gir byen særpreg og gjør 

Hønefoss til et attraktivt og godt sted å bo, arbeide og besøke, er det nødvendig å ha en god 

arealplan i bunn. Planarbeidet tar sikte på å fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag for valg av 

hvor og hvordan byen skal utvikles, og som gir forutsigbarhet og føringer som sikrer at 

utviklingen skjer i samsvar med ønsket utvikling.  

 

Overordnede mål for byutviklingen: 

 

1. Utvikle en attraktiv, levende, miljøvennlig og kompakt by, der mennesker trives. 

2. Skape en fremtidsrettet by som bidrar til å redusere klimagassutslipp. 

3. Vekst i persontransport skal tas av kolletiv, sykkel og gange. 

 

Fire sentrale målsetninger er valgt for planarbeidet: 

 Kollektivknutepunktet i Hønefoss – lokalisering av blant annet bussterminal, drosjesentral, 

sykkelparkering – og tilknytning til jernbanestasjonen 

 Byutvikling og fortetting – styrke sentrum gjennom fortetting med boliger og 

arbeidsplasser 

 Mobilitet – snu utviklingen og tilrettelegge for gange og sykkel 

 Offentlige rom, parker og blågrønne strukturer – knytte sammen eksiterende, og sikre 

nye når byen fortettes 

 

Transportanalyse 

Flere store endringer av transportsystemet i Hønefoss vil påvirke trafikksituasjonen.  

Planlagt etableringen av Ringeriksbanen og ombygging av Hønefoss stasjon er en utløsende 

faktor for planarbeidet. Med avkjøring fra ny E16 fra vest og ny trasé Eggemoen – Nymoen 

vil trafikkmønstrene og trafikktallene gjennom Hønefoss endres.  
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Boligfortetting, nærmiljø og bomiljø 

Det er ønskelig med flere boliger i og nær Hønefoss sentrum.  

Det er prognostisert sterk befolkningsvekst, samtidig er det behov for at veksten blir mest 

mulig basert på miljøvennlige transportformer, som lettest kan oppnås med bynære boliger. 

Bynære boliger bidrar også til aktivitet, trivsel og trygghet i sentrum.  

 

Mobilitet 

Flere store endringer av transportsystemet i Hønefoss vil påvirke trafikksituasjonen. I tillegg 

til virkning for det overordnete trafikksystemet vil dette også påvirke gatebruk, transport, 

mobilitet og trafikksikkerhet i Hønefoss sentrum. Hønefoss er lite tilrettelagt for syklister. 

Det mangler et enhetlig, sikkert og sammenhengende sykkelveinett.  

 

Offentlige rom, parker og blågrønne strukturer 

Fortetting av byen stiller større krav til rekreasjonsarealer som er blå/grønne. Samtidig er det 

konkurranse fra utbyggere om å nytte disse arealene til bybebyggelse. Disse 

interessekonfliktene må avklares.  

Hønefoss sentrum har en interessant beliggenhet og variert topografi mellom elveløp. 

Elveløpet er en viktig kvalitet, som den blågrønne strukturen i byen må bygges opp om.  

 

Plantype, avgrensning og eiendomsforhold 

Planen fremmes nå som en områdereguleringsplan. Det vil være tids- og ressurskrevende å 

utarbeide en områderegulering for et så stort sentrumsområde. I en innledende fase i 

planarbeidet bør det vurderes om kommunen er mer tjent med å heller lage en 

kommunedelplan for sentrum, og utarbeide områdereguleringer for mindre områder parallelt 

med denne.  

 

En planavgrensning bestemmes av hvilke forhold planen tar sikte på å løse. Forslag til 

planavgrensning muliggjør å erstatte 64–planen, vurdere kollektivknutepunkt og 

trafikkløsninger for sentrum, og er samtidig tilpasset til Bane Nors planområde for 

Ringerikesbanen med InterCity-stasjon. Avgrensningen er gjort i samråd med Buskerud 

fylkeskommune.  

 

En stor avgrensning gir fleksibilitet som kan være avgjørende for å sikre helhetlige løsninger 

og gode forbindelser mot eksisterende løsninger utenfor planområdet. Dette er særlig relevant 

for samferdselsløsninger og blågrønne strukturer i sentrumsområdet.  

 

Alle grunneiere og berørte som ligger innenfor grensa og som berøres av grensen varsles. 

Grensen vil også være avgrensningen av den juridisk bindende planen. Planens 

influensområdet vil gå utover den formelle plangrensa, fordi det er nødvendig å utrede ulike 

temaer utover denne grensa. For eksempel når det gjelder transportutredningen, vil 

influensområdet gå helt ut til fellesprosjektets forslag til ny E-16. Forslag til ny E-16 

Nymoen-Eggemoen vil også ligge innenfor influensområdet fordi trafikkberegninger for 

denne strekningen vil redusere trafikken i Hønengata med 3000 ÅDT. Temakart for sykkel vil 

også gå langt ut over planområdet.  

 

Planen vil omhandle det sentrale sentrumsområdet, men ikke tilførselsveier fra ny E-16 inn til 

knutepunkt eller bysentrum. Tilførselsveier eller omklassifisering av veier må løses i andre 

planer, etter at arbeidet med områdereguleringen har gitt svar på hvilke andre behov som det 

er behov for. Det kan også gjelde andre nødvendige tiltak som vil være nødvendig å 
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gjennomføre. Arbeidet med en transportutredning er startet opp og gjennom framdriften av 

dette arbeidet vil en få en oversikt over tiltak som utløser andre planprosesser. 

 

Gjeldende og nye detaljreguleringer 

Gjeldende reguleringsplaner i Hønefoss sentrum består av et lappeteppe av planvedtak fra 

forskjellige tidsepoker. Den arealmessige største reguleringsplanen i sentrum er 

reguleringsplan nr. 64, vedtatt 20.12.76. Planen er omtalt i vedtaket i kommunestyret 

24.04.14, hvor det forutsettes at planen og tilhørende delplaner erstattes. Arbeid med de eldre 

reguleringsplanene blir sentralt i det videre arbeidet med områdereguleringen. Vedtatte planer 

av nyere dato vil hovedsakelig sys inn i områdereguleringen.  

 

Det er igangsatt arbeid med en rekke detaljreguleringsplaner i sentrum utenom 

fellesprosjektet. Planprosesser som startes opp nå må samordnes og koordineres med 

pågående prosesser. Det blir viktig med gjensidig informasjon og dialog. 

Det vil være mulig å utforme detaljregulering for kvartaler/delområder parallelt med at 

områdereguleringen utarbeides. Detaljreguleringen vil da kunne behandles samtidig med eller 

like i etterkant av områdeplanen. Det vil være mulighet for påvirkning gjennom drøftinger, 

men det kan ikke utelukkes at den kommunale områdereguleringen konkluderer annerledes 

enn det som er forutsatt i forslag til detaljregulering. I tillegg til parallell utarbeiding av 

områderegulering og detaljregulering, kan reguleringsplanforslag og byggesøknad utarbeides 

og behandles parallelt, jf. PBL §12-15. Det må i tilfelle være enighet mellom kommune og 

forslagsstiller om dette. Ved slike parallelle arbeidsformer som beskrevet foran, er det 

hensiktsmessig å koordinere prosessene slik at områdereguleringen og detaljreguleringer 

samordnes. 

 

Utredningsprogram 

I henhold til bestemmelser gitt i plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning 

skal planforslagets virkning på miljø- og samfunn utredes. Utredningsprogrammet er en svært 

sentral del av planprogrammet og vil beskrive temaer og problemstillinger som skal 

undersøkes. I tabellform vil det presenteres hvilke temaer som skal utredes og i hvilken form 

utredningene skal ha. Dette materialet benyttes videre inn i den samla konsekvensutredningen 

som skal utarbeides. Det bør vurderes nærmere i løpet av høringen av planprogrammet om det 

er hensiktsmessig at utredningsprogrammet formuleres noe enklere, ved at flere temaer 

utredes/beskrives enklere som del av planbeskrivelsen framfor egne rapporter eller notater. 

 

Prosess 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 

deltagere, opplegg for medvirkning. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart.  

 

Med bakgrunn innspill som kommer i høringsperioden, fastsetter kommunestyret endelig 

planprogram. Deretter utarbeides forslag til områdereguleringsplan med tilhørende 

konsekvensutredning som legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Etter 

gjennomgang av innkomne merknader legges planen fram for kommunestyret til 

sluttbehandling. 
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Medvirkning 

Plan- og bygningslovens minstekrav til medvirkning omfatter høring og offentlig ettersyn av 

planprogram og planforslag. Kommunen har også et særlig ansvar for å sikre aktiv 

medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge gjennom 

for eksempel barnetråkkregistreringer. 

 

Det skal legges opp til en bred medvirkning underveis i planprosessen gjennom åpne 

informasjonsmøter og planverksteder / temamøter. Møtene vil bli annonsert i Ringerikes Blad 

og på kommunens internettside. Det vil være åpent for påmelding til 

planverkstedene/temamøtene, organisasjoner, lag og foreninger vil inviteres spesielt.  

 

Oppsummering av resultatene fra planverkstedene vil redegjøres for i planforslag som legges 

fram til politisk behandling. 

 

Fremdrift 

Framdrift vil henge sammen med avgrensning av planområdet, målsetninger for planarbeidet, 

plannivå og detaljeringsgrad, ressurser til arbeidet. Rådmannen kommer nærmere tilbake til 

framdrift ved fastsettelsen av planprogrammet.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Gjeldende planstrategi for Ringerike kommune ble vedtatt 29.09.16, sak 124/16. 

Handlingsprogrammet støtter opp om målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel og et av 

hovedsatsningsområdene er å tilrettelegge for vekst, økt verdiskaping og et robust næringsliv. 

 

I kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 30.04. 2015, er det poengtert at 70 % av av framtidig 

befolkningsvekst skal skje i Hønefoss. I gjeldende arealdel, vedtatt i 2007, er det meste av 

arealene innenfor planavgrnsningen til områdereguleringen avsatt til sentrumsformål, i tillegg 

til boligarealer. 
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I kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 30.04.2015, er et av de mest sentrale målene høy 

befolkningsvekst og at 70 % av framtidig bosetting skal skje i Hønefoss. Hønefoss skal være 

attraktiv som bosted, handelsby og regionhovedstad. Ringerike kommune skal legge til rette 

for effektive samferdselsløsninger. 

 

I gjeldende kommuneplans arealdel 2007-2019, vedtatt 30.08.2007, er det meste av arealene 

innenfor planavgrensningen avsatt til sentrumsformål, i tillegg friområder, boligarealer 

områder avsatt til idrettsanlegg og annet byggeområde.  

 

Kommuneplanens arealdel er nå under revisjon. Saken var oppe til behandling i mars 2017, 

men ble utsatt. Formannskapet ønsker workshop i forkant av behandling. Vekstmålet i 

samfunnsdelen ligger til grunn for arealdelen og utviklingen i Ringerike kommune. 

 

Grønn plakat for Hønefoss ble vedtatt 30.11.2000. Planen inneholder føringer for 

grøntstruktur, landskapsvurderinger og nærlekeplasser i Hønefoss.  

 

Kommunedelplan for gående og syklende i Hønefoss vedtatt i 29.06.95, gjelder for området 

som er omfattet av 64-planene. 

 

I Kommunedelplan E16 Eggemoen – Nymoen anslår trafikkvurderingen en redusert 

trafikkbelastning på Fv 35 gjennom Hønefoss på opptil 20 %, dette er avhengig av løsning, 

Planprogram for KDP Eggemoen – Nymoen ble fastsatt i formannskapet 20.09.16 (sak 

175/16) 

 

Nytt hovedvegsystem i Hønefoss ble lagt frem til sluttbehandling 30.10.2008, sak 136/08. 

Alternativ 0+ ble vedtatt. Dette alternativet innebærer å utbedre eksisterende vegsystem med 

nye tilfartsveier og optimalisering av disse. Deler av sentrumsområdene i Hønefoss har siden 

1976 vært regulert til vegformål i reguleringsplan nr. 64 med tilhørende delplaner med 

kvartalsplaner som utfyller den opprinnelige planen. Her er det regulert inn en avlastningsvei 

som har en sammenheng med resten av vegsystemet i 64-planene. Kommunedelplanprosessen 

utredet mange alternative løsninger. Dette arbeidet kan benyttes og deler av det legges til 

grunn for å finne nye opptimaliserte løsninger basert på en annerledes situasjon enn i 2008. 

Etter kommunestyres vedtak i 2008 har det vært et politisk ønske om å avklare fremtidig bruk 

av områdene regulert til vegformål. 

 

Statlig detaljregulering av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE) vil blant annet legge 

følgende føringer for planarbeidet for Hønefoss sentrum: 

 

 Plassering og utforming av knutepunkt på Hønefoss jernbanestasjon  

 Ny innkjøring og kryssplassering fra E16 inn mot Hønefoss vil kunne gi nye 

trafikkmønstre og trafikkbelastning. 

 

Ut fra planprogrammet til den statlige planen blir tilknytning mellom Hønefoss stasjon, 

sentrum og annet kollektivtilbud en viktig del av dette planarbeidet.  

 

Konseptutvalgsutredningen for transportsystemet i Hønefossområdet (KVU Hønefoss) ble 

ferdigstilt i 2015. Utredningen er utarbeidet av Statens vegvesen og omfatter mulige strategier 

for utvikling av infrastruktur i Hønefoss by, og det nære omland fram mot 2040. Vedtaket til 

kommunestyret er referert under. 
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Det skal utarbeides regional plan for Ringeriksregionen i perioden 2017 – 2020, i regi av 

Buskerud Fylkeskommune. Planen er en oppfølging av KVU Hønefoss og blir grunnlag for 

inngåelse av avtale med staten om bypakke og bompengefinansiering 

 

Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud skal legges til grunn i arbeidet med 

kommuneplaner og reguleringsplaner i fylket, og bidra til at kommunene får et 

styringsredskap i forbindelse med etablering av kjøpesentre og sentrumsutvikling. 
 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig 

resolusjon 12.06.15 skal legges til grunn for kommunenes arbeid med planstrategier og annet 

planarbeid. 

 

Juridiske forhold  

Krav om konsekvensutredning (KU) og planprogram: 

Planarbeidet utløser krav om KU etter forskrift om konsekvensutredninger for planer etter 

plan- og bygningsloven. Videre er det krav om planprogram etter plan- og bygningsloven § 

4.1 og KU-forskriften § 5. Fastsatt planprogram kan ikke påklages. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Gjeldende byplan «64-planen» ble vedtatt 18.12.75. 

 

Vedtak i Formannskapet 02.12.2014 Sak: 208/14 : 

Planarbeid for "Byplan Hønefoss" skal startes opp. Planarbeidet skal ta utgangspunkt 

i kapittel 5 "Effektiv arealdisponering" i forslag til samfunnsdel. 

 

Oppstart av områdeprogram for planarbeid i Hønefoss.  

Kommunestyre vedtok 27.08.2015, sak 104/15: 

1. Ringerike kommune starter arbeid med områdeprogram for planarbeid i Hønefoss  

2. Det skal gjennomføres en mulighetsstudie i form av parallelle arkitektoppdrag  

3. Det avsettes midler til arbeidet i Handlingsprogrammet 2016-2019. 
 

Det fremgår av saken at Ringerike kommune ønsker å ta i bruk «områdeprogram» i 

byplanarbeidet, som redskap for å korte ned planleggingstida og for å framskaffe tidlig vedtak 

om føringer for planarbeidet. 

 

Kommunestyrets vedtak 30.6.2016 i sak (109/16) om plansamarbeid i Ringeriksregionen: 

1. Kommunestyret godkjenner den fremlagte skissen for plansamarbeid i 

Ringeriksregionen. 

2. Kommunestyret ber rådmannen etablere dette samarbeidet så snart som mulig, 

rådmannen gis fullmakt til å inngå forpliktende samarbeidsavtale med partene. 

3. Økte kostnader innarbeides i fremtidige budsjetter. 

 

Følgende oppgaver legges til plansamarbeidet: 

• Regional plan for Ringeriksregionen 

• Kommuneplaner og kommunedelplaner for tettsteder 

• Reguleringsplaner som utløses av Ringeriksbanen og ny E16 

• Samarbeid og grensesnitt til statlig planlegging av Ringeriksbanene og ny E16 

• Bypakke/ bymiljøavtale 

• Utviklingsavtale med staten 
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Tabellen som viser tidsperpektivet viser at områderegulering skal være en del av oppgavene 

som skal gjennomføres. Dette fremgår også av modell som er skissert for samarbeidskoseptet. 
 

Kommunedelplan for nytt hovedvegsystem i Hønefoss, vedtatt i Kommunestyret 30.10.2008, 

sak 136/08:  

Forslag til Kommunedelplan for nytt hovedveisystem, alternativ V2, forkastes. 

Alternativ 0+ vedtas. 

.Rådmannen gis i oppdrag å utrede tiltak som på kort- og mellomlang sikt gir de beste 

trafikale løsninger og legger til grunn at dette arbeidet skjer i nært samarbeid med 

Statens vegvesen. 

4.Rådmannen gis i oppdrag og i forbindelse med kommuneplanarbeidet å utrede 

fremtidige løsninger med utgangspunkt i alternativ 0+, herunder blant annet 

vurdering av forbindelse mellom Kongens gate og Hønengaten og tverrforbindelsen 

mellom Kongens gate og Støalandet, samt alternativene S1 og tverrforbindelsen T3. 

Det legges til grunn at utredningene med alternative løsninger gjøres i nært 

samarbeid med Statens vegvesen. 

5.Kommunestyret ber rådmannen søke å fremskynde ferdigstillelse av stamvegen Rv 

35 Nymoen – Eggemoen. 

6.Det legges frem en fremdriftsplan i første møte i 2009. 

 

Konseptutvalgsutredning for transportsystemet i Hønefoss (KVU Hønefoss), vedtatt i 

kommunestyret 27.08.2015, sak 103/15: 
 

1. Ringerike kommune mener at ingen av konseptene ser ut til å løse utfordringene for 

fremtidens transportsystem og forhold knyttet til arealbruk og utbygging i Hønefoss 

når Ringeriksbanen blir bygd. 

2. Ringerike kommune slutter seg til Statens vegvesens anbefaling om at Miljøkonseptet 

legges til grunn for videre planlegging i Hønefoss. 

3. Miljøkonseptet løser ikke den totale trafikkbelastningen for byen Hønefoss i framtiden. 

En kombinasjon med nye elementer fra Sentrumskonseptet må derfor medtas i den 

videre planleggingen, herunder trafikkavviklingen til/fra jernbanestasjonen hvis 

plasseringen blir i sentrum. 

4. Kommunen vil ha en sentral rolle i videre planlegging og ved gjennomføring av en 

eventuell Bypakke Hønefoss. KVU Hønefoss skal danne grunnlag for regjeringens 

konklusjon om videre planlegging. Endelig avgjørelse sentralt må derfor oppfattes 

som logisk og kunne aksepteres av lokalsamfunnet. 

 

Andre relevante vedtak:  

 Kommunal planstrategi 2016-2020, vedtatt i Kommunestyre 29.09.16, sak 124/16. 

 Plansamarbeid i Ringeriksregionen, vedtatt i Kommunestyre, 30.06.2016, sak 109/16 

 Konseptutvalgsutredning for transportsystemet i Hønefoss (KVU Hønefoss), vedtatt i 

kommunestyret 27.08.2015, sak 103/15. 

 Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030, vedtatt i Kommunestyret, 30.04.2015 sak 

62/15. 

 Reguleringsplan 64 og forholdet til de pågående samferdselsprosjektene – framdrift og 

planprosess, vedtatt i Kommunestyret 24.4.2014 sak 59/14.  

 Ringerikspakka vedtatt oppstart i Kommunestyret 02.12.2010 sak 130/10 (10/2547-3) 
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Økonomiske forhold og prosess 

Området som er varslet regulert er anslagsvis i størrelsesorden 1,4 km2. 
Arbeidet med en så stor og komplekst plan er vanskelig å prise da prosessen kan bli svært 

tidkrevende og uforutsigbar. Det er derfor ikke mulig å gi et kostnadsoverslag for planarbeidet 

før det er mer konkretisert, gjennom for eksempel en innledende fase. 

  

Fra planprogrammet: Etter vedtak om høring av planprogram vil det bli igangsatt en 

innledende fase med formål om å definere og detaljere det videre planarbeidet. I denne fasen 

vil det bli vurdert om de prosessene det er lagt opp til er hensiktsmessige for formålet med 

planen. Viktige vurderinger i denne fasen vil være hvor detaljert planen skal være, og om det 

kan legges opp til ulike detaljeringsnivå for enkelte delområder og tema. Det vil også bli gjort 

en vurdering av om planen kan deles i mindre planer, med egen fremdrift. Håndtering av 

pågående planer innenfor planavgrensningen må avklares, og det må foretas en endelig 

fastsettelse av planavgrensningen. 

  
Derfor foreslås det en tre trinns-rakett der innledende fase (fase 1) må gjøres før man kan 

prise fase 2 og 3: 
  
Fase 1 - Innledende fase  

Hensikt: Klargjøre problemstillinger, utfordringer, mål og strategier. 

Definere og detaljere det videre planarbeidet med tydelige framdriftsplaner  

Vurdere planprosess og planens detaljeringsnivå. I denne fasen vil det være viktig å rigge 

organiseringen av prosjektet. Forslaget er at innledende fase starter med en workshoper/åpne 

møter med politikere og grunneiere. Omfanget av en slik fase vil være usikker, men 

anslagsvis antas et ressursforbruk på i størrelsesorden kr 500` – 750.000, avhengig av 

kommunens interne ressursbruk. Det forutsettes da at kommunen selv tar 

merknadsbehandling i forbindelse med oppstart av planen (omfang ca 2 timer pr merknad) 

  

Fase 2 – Plangrunnlag  

Hensikt: Få opp et plangrunnlag som viser de strukturelle grepene i planen, mobilitet og 

byrom, parker og blå-grønnstruktur. Enighet om hva som skal reguleres og planavgrensning. 

Viktige vurderinger i denne fasen vil være hvor detaljert planen skal være, og om det kan 

legges opp til ulike detaljeringsnivå for enkelte delområder og tema. Det vil også bli gjort en 

vurdering av om planen kan deles i mindre planer, med egen fremdrift. Håndtering av 

pågående planer innenfor planavgrensningen må avklares, og det må foretas en endelig 

fastsettelse av planavgrensningen. Denne fasen må mest sannsynlig suppleres med 

mulighetsstudier for områder som det ikke ligger føringer for eller for å få sikret 

sammenhenger i mobilitet og blågrønnstruktur. Denne fasen vil inneholde en stor usikkerhet i 

forhold til medvirkning, planavgrensning og prosess som vanskelig lar seg prise. 

  

Fase 3 – reguleringsplan med KU (fram til 1. gangs behandling), Plankart, planbestemmelser, 

planbeskrivelse, KU med nødvendige tema (trafikk, støy, geoteknikk, flom, rekreasjon, blå-

grønn struktur, sosial infrastruktur, kulturminner osv), møteserier mellom eventuelle 

konsulenter, kommunen og eksterne (myndigheter, grunneiere), oppdragsledelse og KS. 

Denne fasen vil inneholde en stor usikkerhet i forhold til medvirkning og prosess som 

vanskelig lar seg prise. 

 

Det er ikke gitt noe pristilbud på et slikt arbeid, men grove erfarinstall tilsier at dette arbeidet 

kan koste fra 3,5 – 7-8 millioner.  
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Behov for informasjon og høringer 

Forslag til planprogram skal sendes på høring og offentlig ettersyn før det fastsettes i 

kommunestyret. Rådmannen skal avholde internt møte med relevante enheter i kommunen før 

planprogrammet fastsettes. Innspill herfra vurderes og blir eventuelt innarbeidet i 

planprogrammet. Det legges opp til en bred medvirkning under høring av planprogrammet. 

Planprogrammet angir i kapittel 6.3. «Medvirkning» hvordan kravet om informasjon og 

medvirkning i planprosessen skal ivaretas.  

 

Alternative løsninger 

Det er gjort en vurdering av hvilke plantype som egner seg best til formålet overordnet plan 

for Hønefoss. En sentrumsplan vil kunne ha form som en kommunedelplan etter reglene i 

plan og bygningsloven kap. 11 eller en områdereguleringsplan etter reglene i kap. 12 i samme 

lov. 

 

En områdereguleringsplan er en mer ressurskrevende og tidkrevende planprosess enn en 

kommunedelplan. Den gir et bedre styringsverktøy og flere avklaringer i selve planen, slik at 

plankrav kan unngås i større grad. Plandokumentet vil bestå av et plankart med bestemmelser 

og retningslinjer. Plankart og bestemmelsene vil være juridisk bindende, mens retningslinjene 

vil utdype hva som er ønskelig. Intensjonen er at områdeplanen skal være direkte grunnlag for 

byggesaksbehandling. Planen vil så langt mulig ikke inneholde plankrav om utarbeiding av 

detaljreguleringsplan, men for enkelte områder hvor avklaringer ikke vil kunne gjøres på 

sentrumsplannivå, vil dette likevel bli aktuelt. Sentrumsplanen skal inneholde en prioritering 

av de viktigste strategiske tiltak og prosjektene. Denne skal tas videre inn i kommunens 

handlingsprogram der kostnader skal inngå.  

 

En kommunedelplan er en overordnet plan som kan utarbeides for bestemte områder, temaer 

og virksomhetsområder. Med å velge kommunedelplan som plantype kan prosessen fra 

kommunedelplan fram til byggesak skje på følgende måte: kommunedelplan – områdeplan – 

detaljplan – byggesak. 

 

En kommunedelplan er en mer overordnet plantype, mens en områdereguleringsplan er mer 

detaljert og gir samtidig større rettigheter for berørte grunneiere og naboer som vil bli direkte 

underrettet om mulighet for å påklage planvedtaket. Valg av plantype må gjøres i 

planprosessen. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Det legges opp til at formannskapet, som styringsgruppe, skal avklare prinsipielle spørsmål 

underveis i prosessen. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser det som viktig å få på plass en reguleringsplan som vil være et forutsigbart 

styringsverktøy for ønsket vekst og fremtidsrettetutvikling for regionhovedstaden Hønefoss. 

 

For Hønefoss sentrum er det en rekke utfordringer som skal løses som gjør at plangrepene blir 

svært viktige. For å oppnå målet i kommuneplanens samfunnsdel om at Hønefoss skal være 

det mest spennende vekstområdet på Østlandet, må det bygges opp under de store 

samferdselsinvesteringene som kommer. Det må tilrettelegges for befolkningsvekst og nye 

arbeidsplasser. En bærekraftig og funksjonell løsning for trafikkavviklingen Hønefoss vil 
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være en sentral del av planarbeidet, og et overordnet veisystem og knutepunktsutvikling skal 

prioriteres. 

 

Det er gjort en vurdering av hvilke plantype som egner seg best til formålet med overordnet 

plan for Hønefoss. Rådmann anbefaler oppstart av områdereguleringsplan Hønefoss, selv om 

prosessen kan bli krevende. Det er mange elementer som gjør at en detaljert plan med stort 

omfang kan kreve mye ressurser og økonomi for å gjennomføres. Fremdriften avhenger også 

av eventulee innsigelser fra andre myndigheter. Underveis i planprosessen skal det vurderes å 

dele planen i mindre enheter med ulik fremdrift og plangrense.  

 

Planavgrensning er vurdert ut fra hvilke forhold planen tar sikte på å løse. Forslag til 

planavgrensning muliggjør å erstatte 64–planen, vurdere kollektivknutepunkt og 

trafikkløsninger for sentrum, og er samtidig tilpasset til Bane Nors planområde for 

Ringerikesbanen med InterCity-stasjon. 

 

I fasen etter høring av planprogrammet skal detaljeringsnivå i ulike deler av 

områdereguleringen vurderes. Rådmannen drøfter rundt dette. Detaljeringsnivå vurdres i løpet 

av hele planprosessen. 

 

Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å legge ut planprogrammet til offentlig 

ettersyn på grunnlag av innspill fra møtet. Nødvendige justeringer og oppdateringer kan også 

foretas. Rådmannen skal avholde internt møte med relevante enheter i kommunen før 

planprogrammet fastsettes. Innspill herfra vurderes innarbeidet i planprogrammet. 

 

Det legges opp til en bred medvirking under høring av planprogrammet. 

 

Rådmann mener at forslaget med tilhørende temaer som skal utredes, i tilstrekkelig grad er 

ivaretatt på nåværende tidspunkt i planprosessen. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

 

leder: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

Vedlegg 

 

Forslag til planprogram 

Planavgrensning 

Oppsummering fra workshop i kommunestyret 15 desember 

 

Utrykte vedlegg: 

 

Kommunedelplan for gående og syklende: 

http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-

eiendom/Plansaker/Temaplaner1/Kommunedelplan-for-gaende-og-syklende/ 

Oppstart av områdeplanarbeid i Hønefoss, sak 104/15: 

http://www.ringerike.kommune.no/Lokaldemokrati/Politisk-

styring/sru/#se:mote/moteid:1590/utvalgid:667 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-

kommunal-planlegging/id2416682/ 

Fylkesdelplan for handel og senterstruktur:  

http://www.bfk.no/Documents/BFK/Regionalutvikling/Regionale%20planer%20og%20strate

gier/Fylkesdelplan%20for%20handel,%20service%20og%20senterstruktur%20i%20Buskeru

d.pdf 

KVU Hønefoss 

http://www.ringerike.kommune.no/Global/miljo_areal/ABY/KVU%20H%c3%b8nefoss/KVU

-rapport%20mars%202015.pdf 

Saksframlegg og møteprotokoll «Plansamarbeid i Ringeriksregionen» 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/1379-5  Arkiv: L12  

 

Sak: 20/17 

 

Saksprotokoll - Oppstart av 431-Områderegulering Hønefoss og høring av planprogram  

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

 
1. Det anbefales oppstart av områderegulering nr. 431 - Områderegulering Hønefoss 

2. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

3. Rådmann gis fullmakt til å gjøre mindre endringer før høring og offentlig ettersyn. 

4. Planprogram for områderegulering Hønefoss fastsettes endelig av kommunestyret. 

5. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplaner som overlappes av ny plan. 

6. Underveis i planprosessen skal det vurderes å dele planen i mindre enheter med ulik 

fremdrift og plangrense. 

 

Området Sjongslunden innlemmes i planavgrensningen. 

 Forlenget høringsfrist med 3 uker. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 20.06.2017: 

 

Hans-Petter Aasen (SP) p.v.a. SP fremmet følgende forslag: 

« I planavgrensningen gjøres den endring at planområdet utvides til å følge Randsfjordbanen til 

den krysser Hønegaten, for deretter å følge Asbjørnsens gate frem til elven. Planavgrensningen 

følger deretter elven ned til broen over til Vesterntangen». 

< 

Følgende omforent forslag ble fremmet av H, AP og SP i møte: 

 «Området Sjongslunden innlemmes i planavgrensningen». 

 

Forlenget høringsfrist med 3 uker. 

 

Dag Henaug (H) fremmet følgende anmodning p.v.a H og AP: 

«Følgende skal stå i ordførerens brev som følger planen til høring: 

 Formannskapet vil med bistand fra administrativ prosjektledelse arrangere 

planverksteder for Kommunestyret og befolkning/næringsliv. Formannskapet vil 

underveis i planprosessen tilrettelegge for arbeidsmøter/tema møter og høringer. Dette 

for å sikre deltakelse, forankring og eierskap i planprosessen. 

 

 Rådmannen bes om å legge frem 3 alternative datoer for ferdigstillelse av planen, med 

utgreing av ressursbehov. Dette for å få planen til endelig behandling så fort som  

mulig». 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Hans-Petter Aasens (SP) forslag p.v.a SP falt med 2 stemmer (SP). 

Omforent forslag fremmet av H, AP og SP ble enstemmig vedtatt. 

Dag Henaugs (H) anmodning ble enstemmig vedtatt. 
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Uttalelse til varsel om oppstart- Områderegulering Hønefoss 
 
Viser til varsel om oppstart av områderegulering Hønefoss.  
 
Statsbygg gjør oppmerksom på at varslet plangrense overlapper med plangrensen til områderegulering for 
Kunnskapsparken Ringerike. Områdeplan for kunnskapsparken har vært på høring, men er ikke endelig 
vedtatt.  
 
Statsbygg ber om å bli orientert om det videre planarbeidet med områderegulering Hønefoss, og 
eventuelle konsekvenser for det pågående arbeidet med områdeplan for kunnskapsparken.  
 
 
 
 
Med hilsen 
Nina Ødegaard Mari Magnus 
avdelingsdirektør seniorarkitekt 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Ringerike kommune  
Postboks 123 Sentrum 
3502  Hønefoss  
 
 
 
Ringerike kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av områderegulering 
for Hønefoss og forslag til planprogram 
 

Fylkesmannen har mottatt varsel om oppstart av arbeid med områderegulering med 
tilhørende planprogram for Hønefoss. Hensikten med planarbeidet er blant annet å 
legge til rette for en god og helhetlig utvikling av Hønefoss sentrum som et attraktivt, 
kompakt og bærekraftig regionsenter. Vi mener det er positivt at Ringerike kommune 
har startet opp et planarbeid for Hønefoss sentrum for å legge til rette for fortetting og 
videre utvikling av sentrumsområdet. Spesielt med tanke på planene for Ringeriksbanen 
og befolkningsveksten som kan komme som følge av dette. I det videre planarbeidet ber 
vi om at forhold knyttet til støy, luftforurensning, barn og unge, landskap, 
naturmangfold, friluftsliv, klima og energi og universell utforming blir tilstrekkelig 
ivaretatt i tråd med nasjonale føringer.  
 

Bakgrunn 

Fylkesmannen viser til brev av 4. juli 2017 med varsel om oppstart av arbeid med 
områderegulering med tilhørende planprogram for Hønefoss. 
 
Hensikten med planarbeidet er blant annet å legge til rette for en god og helhetlig utvikling av 
Hønefoss sentrum som et attraktivt, kompakt og bærekraftig regionsenter. 
 
Fylkesmannens kommentarer 

Fylkesmannen vil først vise til at vi mener det er positivt at Ringerike kommune har startet 
opp planarbeid for Hønefoss sentrum. Planene for Ringeriksbanen og ny jernbanestasjon vil 
kunne medføre at befolkningsveksten og presset på nye boliger vil øke betydelig i årene som 
kommer. Det er derfor viktig at kommunen legger til rette for et planverk som kan møte dette 
presset. 
 
Som en del av dokumentasjonsunderlaget for Ringeriksbanen kommer det frem at Hønefoss 
er en bilbasert by hvor en stor del av transporten løses med bil fremfor gange, sykkel og 
kollektive transportformer. Videre har Ringerike kommune utredet et betydelig 
fortettingspotensial i sentrumsområdet. Det er derfor viktig at Ringerike kommune legger til 
rette for en sentrumsplan som får ut dette potensialet og som bygger opp under det nye 
knutepunktet som er under planlegging. 
 
Vi viser i den sammenheng til Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging, fastsatt ved kgl. res. av 26. september 2014, hvor det er mål om at 
utbyggingsmønster og transportsystem skal fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder. 
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En viktig føring her er at potensialet for fortetting og transformasjon bør utnyttes før nye 
utbyggingsområder tas i bruk. Nye utbyggingsområder bør styres mot sentrumsnære områder. 
Planene bør trekke langsiktige grenser mellom by- og tettstedsområder og store 
sammenhengende landbruks-, natur- og friluftsområder. Videre skal veksten i 
persontransporten i storbyområdene tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 
 
Når det gjelder forslag til planprogram og videre utredninger, mener vi at planprogrammet har 
med seg de temaene som er aktuelle for å avklare konsekvenser for våre ansvarsområder. 
 
Vi vil likevel anføre følgende som viktige innspill til det videre planarbeidet: 
 
Støy- og luftforurensning 
Fylkesmannen minner om at støyhensyn må ivaretas i tråd med Klima- og 
miljødepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/2016. Nye boliger med 
uteoppholds- og lekeareal må sikres tilfredsstillende støyforhold i tråd med retningslinjen. 
Med utgangspunkt i at planområdet omfatter sentrumsområdet av Hønefoss kan det 
aksepteres avvik fra de anbefalte støygrensene ved dokumentert behov, forutsatt at alle 
boliger sikres en stille side. Minst halvparten av rom for støyfølsom bruk, inkludert minst ett 
soverom, skal ha vindu i fasade som tilfredsstiller anbefalte grenseverdier. Boligene må også 
ha tilgang til uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold. 
 
Vi anbefaler at Ringerike kommune vurderer hvilke deler av planområdet som 
avviksbestemmelsene skal gjelder for. I den sammenheng vil vi vise til at det ikke vil være 
naturlig at boligområdet ned mot Schjongslunden blir tatt med over områder hvor 
avviksbestemmelsen skal gjelde for. Dette må være områder som ligger nært 
kollektivknutepunktet og som det av hensyn til høy arealutnyttelse og nasjonale føringer for 
samordnet areal- og transportplanlegging åpnes opp for å akseptere avvik fra de generelle 
kravene i støyretningslinjen. 
 
Vi ber om at reguleringsbestemmelsene fastsetter konkrete krav om ivaretakelse av 
støyforhold i tråd med støyretningslinjen. Det må også stilles krav om at det ved søknad om 
rammetillatelse skal foreligge dokumentasjon på ivaretakelse av støykravene og aktuelle 
støytiltak. Videre må det innarbeides at eventuelle nødvendige støytiltak skal ferdigstilles før 
boligene kan tas i bruk. Vi ber om at støyfaglige utredninger følger saken og at eventuelle 
nødvendige støytiltak innarbeides i planen.  
 
Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging 
T-1520 må også legges til grunn. For å unngå at flere eksponeres for luftforurensning, bør 
bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning lokaliseres til områder med 
god luftkvalitet. Det er imidlertid ønskelig med økt fortetting av boliger i byområder for å 
redusere bilavhengigheten og dermed luftforurensningen. Kommunen må derfor ha en avklart 
holdning til hvor nye boliger lokaliseres. I rød sone bør det ikke tillates etablering av boliger.  
 
Barn og unge 
Ved planlegging for boliger må de rikspolitiske retningslinjene for barn og unge følges opp. 
Vi viser spesielt til punkt 5b om tilstrekkelige lekearealer for barn i alle aldere. En vurdering 
av lekemulighetene i planområdet og i nærmiljøet for øvrig skal følge planforslaget, og 
tilstrekkelige arealer for lek må sikres i planprosessen. Vi minner om at lekearealer på tak 
ikke kan aksepteres som eneste løsning, kun som et supplement til arealer på bakkenivå. Ved 
en eventuell omdisponering av areal som er egnet til lek, stilles det i punkt 5 d i de 



Side 3 av 4 

rikspolitiske retningslinjene krav om fullverdig arealmessig erstatning dersom ikke de 
generelle kravene til lekemuligheter kan oppfylles. Videre må det redegjøres for trafikksikker 
skolevei. 
 
Landskap, natur og friluftsliv 
Planarbeidet må ivareta landskapsmessige og estetiske forhold, blant annet gjennom 
bestemmelser om utforming av ny bebyggelse. I Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging står det at kommunene skal bidra til økt bevissthet og kunnskap om 
landskapsverdier og ivareta landskapshensyn i planleggingen. Vi viser også til Den 
europeiske landskapskonvensjonen som Norge har sluttet seg til. 
 
Videre viser vi til Meld. St. nr. 18 (2015-2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og 
livskvalitet. Her er hovedmålsettingen at befolkningen driver jevnlig med friluftsliv og at 
friluftsliv i nærmiljøet skal prioriteres i det offentlige friluftsarbeidet. Dette innebærer blant 
annet at friluftsliv i og ved tettsteder skal prioriteres og at områder sikres. Her går det blant 
annet frem viktigheten av å legge til rette for enkel tilgang til grøntområde/friområde eller 
sammenhengende sti-/turveinett innen 500 meter fra den enkelte bolig. Schjongslunden, St. 
Hanshaugen og Petersøya bør i den sammenheng sikres i planen som friområder i tråd med 
gjeldende kommuneplan.  
 
Vi mener det er positivt at det i planprogrammet er vektlagt viktigheten av å ivareta viktige 
blågrønne strukturer. Randselva og Storelva med tilhørende kantsoner utgjør viktige 
landskapselementer i bybildet. Videre vil vi vise til at randsoner langs vassdrag er blant de 
mest artsrike og bevaringsverdige med hensyn til landskapsøkologi og biologisk mangfold. 
Kantsoner er viktige som trekk- og spredningsveier for dyre- og plantearter. I tillegg utgjør 
vassdragsnaturen et viktig element i friluftssammenheng. Vi viser til St. meld. nr. 26 (2006-
2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, hvor det er føringer om at vassdrag 
skal forvaltes gjennom helhetlig arealpolitikk som sikrer vassdragslandskap, vassdragsbelter 
og vannressurser. I plan- og bygningsloven § 1-8 er det fastsatt at det i 100-metersbeltet langs 
vassdrag skal tas særlige hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmenne 
interesser.  
 
Vi viser også til Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av 19. juni 
2009 er det fastsatt mål for ivaretakelse av naturtyper og arter. Som en del av planarbeidet må 
det derfor redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking 
i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. 
 
Klima- og energi 
Det er et nasjonalt mål å få til miljøvennlige energiløsninger jfr. blant annet Meld. St. 21 
(2011–2012) Norsk klimapolitikk, Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og 
plan- og bygningsloven § 3-1 punkt g. Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for 
fjernvarme. Dersom bebyggelsen har en størrelse som fanges opp av kravet om tilknytning til 
fjernvarmeanlegget, ber vi om at det i samråd med Hønefoss fjernvarme innarbeides en 
reguleringsbestemmelse om tilknytningsplikt. Det er reguleringsplanen som iverksetter 
tilknytningsplikten. Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder til 
kommunenes planarbeid med tilknytningsplikt for fjernvarme av 14. oktober 2014. 
 
Kommunen kan også utenom tilknytningsplikt stille krav om tilrettelegging for forsyning av 
vannbåren varme til ny bebyggelse, jf. plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 8. Det må da 
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vurderes om vannbåren varme vil kunne være hensiktsmessig, og at det settes av areal til 
rørtraseer, varmesentral og lignende. 
 
Samordnet areal- og transportplanlegging 
I statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, fastsatt 26. 
september 2014, står det at utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes slik at 
transportbehovet kan begrenses og at det legges til rette for klima- og miljøvennlige 
transportformer. Ut fra dette vil vi be om at planarbeidet legger vekt på trafikksikre løsninger 
for gående og syklende med god tilgjengelighet i sentrum og til jernbanestasjonen som viktig 
kollektivknutepunkt. Det må også vurderes om det er behov for tiltak for å sikre god 
tilgjengelighet til kollektive transportmidler. Vi mener det er positivt at sammenhengende 
gangveier, turveier og snarveier/smett er noe som skal vurderes og sikres i planen. 
 
Universell utforming 
Planleggingen må vektlegge prinsippene om en universell utforming. Dette er forhold som det 
må redegjøres spesielt for i saken og som må sikres fulgt opp gjennom egne bestemmelser. Vi 
viser til Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og 
Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. 
 
Risiko og sårbarhet 
Til slutt vil vi vise til plan- og bygningsloven § 4-3 hvor det er krav til utarbeidelse av en 
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved utarbeidelse av planer for utbygging. 
Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet 
til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 
Vi ber om at ROS-analysen følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at eventuelle 
nødvendige tiltak mot uønskede hendelser blir innarbeidet i planen. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Geir Sørmoen 
fung. fagsjef 
 
 

  Brede Kihle 
   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
Kopi til: 
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen 
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Sør Postboks 2124 3103 Tønsberg 
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal 
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OPPSTART AV PLANARBEID OG F'ORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR
OMRÅDEREGULERING HØNEFOSS. OSLO KOMMUNES UTTALELSE

Det vises til brev av 04.07.2017 fra Ringerike kommune vedrørende overìnevnte

Vedlagt følger Oslo kommunes uttalelse i saken.

Med hilsen

Elisabeth Eidså Dale
plan- og utbyggingssjef

Une Brita Skoe

spesialrådgiver

Godkjent elektronisk

Vedlegg: l. Byrådens sak nr: 15120t7. Oslo kommunes uttalelse
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Byrådens sak

Byrddens sak nn: l5/20n
Vedt¡ksdato: 28.09.2017

Vår ref. (saksnr.): 2CIfl43876-5

Arkivkode t 512

OPPSTART AV PLANARBEID OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR
OMR^ÅDEREGTJLERING HøNEFOSS. OSLO KOMMT,'NES UTTALELSE

Saksfremstilling:

Det vises til brev av 04.07.2017 fra Ringerike kommune vedrørende oppstart av planarbeid og
fonlag til planprogram for områderegulering Hønefoss som er lagl ut på høring med frist for
uttalelse innen 09. I 0.201 7.

Vedtakskompetanse:
Myndighet til å avgi uttalelse til nabokommuners plan- og utbyggingssaker er av bystyret delegert
til byrådet med videredelegering til byråden for byutvikling, jf. byrådets vedtak av 03.07.2001, sak

1360, jf. bystyrets vedtak av 30.05.2001, sak 218.

Vedtak/Oslo kommunes hørinssuttalelse:

Det vises til Ringerike kommunes varsel om oppstårt av planarbeid og forslag til planprogram for
områderegulering llønefoss. Oslo kommune er positiv til at Ringerike kommune har startet opp et
planarbeid for å legge til rette for en god og helthetlig utvikling av Hønefoss som et kompakt,
urbant og bærekraftig regionsenter.

Rundt 1000 personer pendler fra Ringerike kommune til Oslo, og kommunens arealplanlegglng
spiller en viktig rolle for üansportutviklingen i vestkorridoren. Innfartsårene gjennom Oslo vest er
allerede sterkf cafikkbelastet. Det er byrådets mål å redusere all biltrafikk i Oslo med en fredel
innen 2030, sammenliknet med 2015. Et viktig bidrag for å nå dette målet er at biltafikken inn til
Oslo også reduseres. Oslo kommune er derfor opptatt av at Ringefüe kommune legger til rette for
at en sterre del av pendlergruppen velger klimavennlige fansportformer fremfor privatbilen. Ved
etablering av Ringeriksbanen og ny El6 vil Hønefoss få en befydelig befolkningsvekst og enda

flere enn i dag vil trolig pendle i retning Oslo. Med togstasjon i Hønefoss er potensialet stort for
at en stor andel av disse reisene, og reiser som i dag foretas med bil, kan gjøres kollektivt.

I forslag til planprogrammet understrekes det at byplanen må legge til rette for utvikling av et
veisystem som reduserer det samlede transportbehovet. Det skal også satses på sykkelbyen. I üåd
med dette foreslår Oslo kommune at disse satsingene konkretiseres under punktet
transportutedninger i virkninger av planforslaget (side 23). Virkningene av fansportsystemet på



a

trafikken inn mot Oslo bør også ufredes.

Oslo kommune forutsetter at områderegulering for Hønefoss følger Osloregionens areal- og
transportstategi samt nasjonale føringer for samordnet a¡eal- og transportplanlegging. Det er et
måJ at personhansportveksten i byområder skal tas med kollektivtansport, sykkel og gange. Dette
forutsetter en kompakt og bymessig utvikling av Henrefoss sentum med boligcr i gangavstand til
arbeid, handel og tjenester. Spesielt i nærheten til togstasjonen er det viktig at det legges til rette

for en høy arealutryttelse. Store deler av dagens sentn¡msområde brukes til overflateparkering.
Oslo kommune anbefaler at disse områdene brukes til tansformasjon, og at overflate- og
gateparkering reduseres til et minimum. Redusert tilgang til parkingsplasser er et effektivt
virkemiddel for å fll flere til å reise kollektivt sykle og gå. Oslo kommune er derfor opptatt av at
det legges til rette for en resniktiv parkeringspolitikk samtidig som premissene for de gående,

sykle,nde og kollektiweisende forbedres.

For øwig forvente¡ Oslo kommune at hensynet til vanr¡kvaliteten i Hols{orden ivaretas.

for byuwikling

E. Ma¡cussen
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PlanlD 43t - Områdereguler¡ng for HØnefoss - Ringerike

kommune - varsel om oppstart

Vi viser til brev datert 4. juli 2Ot7 med varsel om oppstart av planarbeid for områderegulering for
Hønefoss i Ringerike kommune. HØringsfrist er 9. oktober 20L7.

KORT OM PLANEN

Planområdet omfatter sentrale deler av Hønefoss.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en god og helhetlig utvikling av Hønefoss, som

et attraktivt, kompakt og bærekraftig regionsenter, med en tydelig identitet og et bredt utvalg av

funksjoner. I tillegg skal planen gi overordnede rammer for hvor og hvordan byen skal utvikles. I

HØnefoss skal det bygges opp under de store samferdselsinvesteringene som kommer, ved å

tilrettelegge for befolkningsvekst og nye arbeidsplasser i sentrum, i samsvar med målet i

kommuneplanens samfunnsdel- Hønefoss skal være det mest spennende vekstområdet på

Østlandet. En bærekraftig og funksjonell l6sning for trafikkawiklingen i Hønefoss vil være en

sentral del av arbeidet. Det tas sikte på å avregulere gjeldende reguleringsplaner som overlappes

av ny plan.

Planforslagets virkning på miljø- og samfunn skal utredes, jf. bestemmelser gitt i plan- og

bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning.

REGIONALE FøRINGER FOR PLANARBEIDET

Regionale planer er retningsgivende for kommunal planlegging. Vi savner at regionale planer er
oppført i blant rammene og premissene for planarbeidet. Vi gjØr oppmerksom på følgende

regionale planer og ber om at de føres opp som i kapittel 2 i planprogrammet:

¡ Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling
o Regional plan for kulturminnevern i Buskerud (vedtatt 27. april2OLT\
o Arbeidet med Regionalareal- og transportplan pågår. Planforslaget er på høring tom27

oktober 2017
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Arbeidet med Regional areal- og transportplan pågår. Planforslaget er på høring tom 27. oktober
20L7.

Forholdet mellom områdeplanen og forslag til kommuneplanens arealdel som har vært på høring

er omtalt I fylkeskommunens høringsuttalelse i brev oversendt til kommunen 1. septerntrer 2017.

Fylkeskommunen ber om at dette tas med videre i arbeidet med områdeplanen.

PLANFAGLIGE MERKNADER

Planprogrammet er inndelt i på følgende måte:

-Rammer og premisser for planarbeidet

-Sentrale tema i planarbeidet

-Forslag til utredningsprogram

-Planprosess og framdrift

Forslag til utredningsprogram

Planprogrammet kan i korte trekk beskrives som en plan for planen. Planprogrammet er nå ute til
høring for å innhente uttalelser både fra regionale myndigheter og andre som har interesse i

planarbeidet. Etter at uttalelsene er kommet inn, blir de behandlet og kommentert. Gjennom

behandlingen av uttalelsene vurderes om det er grunnlag for endringer i planprogrammet. Det er

forma nnska pet som fastsetter det endelige pla nprogrammet.

Den víktigste delen av planprogrammet er utredningsprogrammet. Det fastsetter de ulíke

temaene som skal utredes i planen. Noe av dette arbeidet er allerede startet opp før
planprogrammet er fastsatt. Utredningsarbeidet er allerede påbegynt for å utnytte tilgjengelige

ressurser så godt som mulig.

Hensikten med planen

Planforslaget skal legge overordnede rammer for utvikling av Hønefoss til et attraktiv, kompakt og

bærekraftig regionsenter. Områdereguleringen skal erstatte en byplan nærmere 40 år gammel.

Planen er foreldet og noe av arealbruken er heller ikke gjennomførbar. Når en ny områdeplan er

vedtatt, vil denne nye byplanen oppheve den gamle byplanen. En av målsettíngene med den nye

planen er å legge opp til tiltak som kan redusere biltrafikken í byen. Dette betyr at det legges opp

til en nullvekst i biltrafikken. Det kan bety kraftige tiltak for å redusere biltrafikken. Endringer i

arealbruken i de senere årene har sannsynligvis også vært med på å fremme biltrafikk i stedet for
å redusere den.

Arbeidet med ny byplan er noe av det mest omfattende planarbeidet som pågår i kommunen, og

vil kreve store ressurser for gjennomføringen av planarbeidet, både når det gjelder kommunen

som er reguleringsmyndighet og andre samarbeidspartnere. Planen vil være førende for tiltak i en
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lang tidsperiode framover, og tidshorisonten for gjennomføringen av planen kan bli på nærmere

30 år. Det er allerede startet opp planarbeider for flere områder som ligger i og utenfor
planavgrensíngen. En del av disse prosjektene er avhengig av at det foreligger en vedtatt
områderegulering for å kunne ¡gangsette disse prosjektene.

Områdereguleringen må avklare arealbruken slik at det kan gi grunnlag for å gå rett fra
områderegulering til byggesak uten krav om at det gjennomføres detaljplan. Det vilvære effektivt
og ressursbesparende for kommunen og berørte tiltakshavere. På den måten kan god planlegging

effektivisere plan- og byggesaksprosessen i og med kravet om detaljplan sløyfes.

Framdrift i planarbeidet

Framdriftsplanen for planarbeidet bør revideres. Framdriften følger i stor grad Fellesprosjektet.

Fellesprosjektet skal være ferdig i februar, da overleveres planen til Kommunal- og

moderniseringsdepartementet. I løpet høsten 2Ot7 bør alle utredningene være startet opp. En

del av utredningsarbeidet bør være ferdig iførste halvår 2018. Utredningene vil være grunnlaget

for utformingen av områdeplanen. De formelle plandokumentene vil utgjøre selve

reguleringsplankartet med bestemmelser, samt planbeskrivelse og konsekvensutredning.

Arbeidet med planutformingen bør starte for første halvår 2018. I tillegg til det formelle
plankartet bør det foreligger en illustrasjonsplan som gjør at plankartet er forståelig for alle.

Framdriftsplanen i kapittel 6.4 bør oppdateres.

Prosjektledelse

Arbeidet med områdereguleringsplanen er lagt under felles plankontor. Medarbeidere på

plankontoret utgjØr ressursgruppe/arbeidsgruppe. Ringerike kommune har ansvaret for
utarbeidelse av planen og framdrift i planarbeidet. Ledelse av planarbeidet må snarest avklares,

og kommunen må utpeke en prosjektleder. Prosjektleder må ha ansvaret for at framdriftsplanen

følges og utpeke medarbeidere som må ta ansvaret ide ulike utredningene som skal

gjennomføres.

Styringsgruppe

Formannskapet er nedsatt som politisk styringsgruppe. Det vil sannsynligvis være behov for en

administrativ styringsgruppe. Det er viktig å avklare behov og sammensetning av denne gruppa.

Med en administrativ styringsgruppe vil det er enklere å få avklart ressursbruk, samordning og

Økonomi i planarbeidet.

Medvirkning

Medvirkning i planprosessen er kort omtalt på side 29 i planprogrammet. Det er allerede nå fram-
kommet behov for en bedre orientering ut til publikum og andre som er berøres av planarbeidet.

Eventuelt orienteringsmøte med utbyggere og tiltakshavere bør fastsettes samtidig når

formannskapet fastsetter planprogrammet. Det er viktig at publikum og berørte interesser får
tidlig innsikt i planarbeidet. Planarbeidet er kommet såpass langt at allerede nå foreligger nok

informasjon som bør formidles.
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Fylkeskommunen som skoleeier - Ringerike videregående skole.

Fylkeskommunen eler og drifter Ringerike videregående skole. Skolen ligger serrtralI i sentrurtt og

det foreligger utbyggingsplaner for et nytt byggetrinn. Dette byggetrinnet omfatter et nytt tilbygg

til eksisterende skolebygg med noe omgjøring av utearealene innenfor eksisterende anlegg. I

tillegg til dette skal det også anlegges ny parkeringsplass som skal dekke parkeringsbehovet for

ansatte og elever. Utformingen av parkeringsløsningen er ikke avklart. Parkeringsløsningen må

samordnes med parkeringsløsninger for hele sentrumsområdet. Utbygging og ombygging av

skolen er planlagt igangsatt høsten 2018.

Nytt byggetrinn og ombygging av eksisterende anlegg ligger innenfor avgrensningen til
områdeplanen og vil bli berørt av planarbeidet. Fylkeskommunen som byggherre vil ivareta

fylkeskommunens interesser i forhold til utbyggingen av skolen, byggesøknad og forholdet

prosjekt har tilknyttet arbeidet med byplanen. Det er enda ikke avklart når byggesøknaden sendes

til Ringerike kommune til behandling.

Mange elever som går på skolen er avhengig av skoleskyss. Hønefoss busstasjon (Holdeplass)

ligger like ved skolen. Selv om det blir et nytt knutepunkt ved Hønefoss stasjon må holdeplass og

funksjoner som ivaretar kollektívtilbudet opprettholdes i sentrum. Planen må avklare omfanget

slik at dette kan bli i godt ivaretatt. Det kan også bli aktuelt med en ny trasé for bussene som skal

gjennom sentrum. Dette alternat¡vet ertatt med i kollektivutredningen og må utredes videre.

Forholdet til ulike tiltakshavere og igangsatte planer innenfor planområdet.

Det er igangsatt flere planarbeider innenfor området som omfattes av områdereguleringen. Det

er viktig at igangsatt planarbeid samkjøres med områdereguleringen. Ulike parter som fremmer

planene må få informasjon om utfordringene arbeidet med områdeplanen innebærer og

orienteres om framdrift av planarbeidet. Et orienteringsmøte hvor partene inviteres bør finne

sted så snart som mulig.

Status i planarbeidet. Hva er gjort og var tjØres videre?

Selv om vedtaket om å legge planprogrammet ut på offentlig ettersyn var forsinket er arbeidene

med de ulike utredningene allerede startet opp. Det første utredníngsarbeidet som foreligger er

en kollektivutredning for Hønefoss. Dette arbeidet ble startet opp i fØrste kvartal 2Ot7, og

rapporten foreligger nå. Grunnen til at denne utredningen ble startet opp er knyttet til felles

knutepunkt for tog og buss ved Hønefoss stasjon. Rapporten tar for seg kollektivrutene og

kommer med tre ulíke alternativ som peker på rutene kan legges om ny stasjon ferdigstílles. Et

nytt kollektiv tilbud må innføres gradvis.
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Det andre momentet rapporten tar opp er utforming og dimensjonering av knutepunktet ved

Hønefoss stasjon. Det foreligger fire ulike alternativer og partene har kommet fram til at
alternativ fire som er den anbefalte systemløsningen. For å komme fram til en endelig løsning må

denne prinsippskyssen bearbeides. Det er også vært avholdt møter med Fellesprosjektet og

partene er blitt enige om å se nærmere på systemskissen.

De kommende utredningene som igangsettes er en transportutredning og en

trafikkmodellutredning, en såkalt Aimsun modell. På den første delen av trafikk utredningen er
det allerede innhentet tilbud fra ulike konsulenter. Når tilbudene er gjennomgått vil det tas en

beslutning om valg av konsulent og deretter vil arbeidet bli satt i gang. Den samme

arbeidsgruppen som ble benyttet under kollektivutredningen vil også utgjøre arbeidsgruppen for
transportutredningen. Når dette er kommet godt igang vil det bli vurdert når arbeidet med

trafikkmodellen kan settes i gang.

Den neste utredningen som er aktuell å starte opp er arbeidet med en sykkelstrategi og en

parkeringsstrateg¡for Hønefoss. Denne utredn¡ngen ligger under overskriften gang- og sykkelveier

i utredningsprogrammet. Ringerike kommune har allerede fått midler fra Klima- og

Miljødirektoratet for å komme i gang med dette arbeidet. En fagperson i kommunen må få tildelt
ansvaret for dette arbeidet sammen med en arbeidsgruppe. OppstartsmØte for dette

utredningsarbeidet er allerede fastlagt.

Videre utredningstema som opp startes opp er følgende:

Kultur og kulturminner. Her vil fylkeskommunen ved seksjon for nyere tids kulturminner
være behjelpelíg med utredningsarbeidet. Ringerike kommune peker ut en fagperson som

får ansvaret for dette arbeidet og det kalles inn til et oppstartsmøte for å sette i gang et
arbeid.

Naturmangfold. For Hønefoss er naturmangfoldet for en stor del knyttet til blågrønn

struktur. Det er naturlig at utredningsarbeidet sees i sammenheng med landskap òg

blågrønne strukturer, jf. side 25. Arbeidet også startes opp så snart som mulig òg en

ansvarlig fagperson må oppnevnes som kan ha ansvaret for arbeidet.

Samfunnssikkerhet dvs. en ROS -analyse må utarbeides. lnnenfor dette området er det
mulig at allerede foreligger en overordna ROS analyse, som er utarbeidet i forbindelse

med kommuneplanens arealdel.

En byanalyse er en viktig i utformingen av områdeplanen. Den tar for seg sentrum og en

mer bymessig utforming, møteplasser og parker. Denne analysen vurdere mulighetene

for å komme fram til et mer attraktivt og t¡lgjengelig sentrum. Sentrum er svært lite

kompakt med store tomme areal som utgjør parkeringsplasser. Byanalysen må ses i

sammenheng med sol og skyggestudier som også er omtalt på side 22.

Målsettingen bør være at alt utredningsarbeidet ¡gangsattes i løpet av oktober og november

2OL7 , for å forsvarlig framdrift, samt for å skaffe fram grunnlaget for konsekvensutredning. De

ulike tema- utredningene krever også ulik arbeidsinnsats ut í fra hva som foreligger av
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reg¡strer¡nger og hvor komplekse temaene er. Det er også mulig at utredningsprogram justeres

noe og gjØres noe mer konkret.

Fylkeskommunen som vegeier

Fylkeskommunen har også rollen som vegeier. Ansvaret som vegeier ¡varetas blant annet

gjennom arbeidet med kollektivutredning, trafikkutredning og trafikkmodell.

Samferdselsavdelingen deltar aktivt i arbeid med områdeplanen gjennom felles plankontor,

utarbeiding av kollektivplan, trafikkutredning og trafikkmodell. Framdriften i dette arbeidet er

omtalt ¡ et eget avsnitt om status.

AUTOMATISK FREDETE KULTURM IN NER

lnne i planområdet er det registrert to automatisk fredete gravhauger (1D81462 og 1D3789). Vi ber

om at disse kulturminnene og deres sikringssoner på 5 meter utenfor synlig ytterkant, legges inn
på plankartet og underlegges en hensynssone. Det er her hensynssone d, jf. Plan- og

bygningslovens $ 12-6, sone for båndlegCing etter særlov som er aktuell.
Reguleringsbestemmelsen for hensynssone må formuleres slik:

"Ùûndbgt etter kulturminneloven av 7978. lnnenfor gjeldende omrâde (H730) ligger
automatisk fredet kulturminne. Det mö ikke forekomme noen form for inngrep i grunnen

eller andre tiltok innenfor disse sonene uten tillatelse fro kulturminnemyndighetene".

Det er også registrert gravhauger med uavklart vernestatus, det vil si at det er usikkert om det er
gravhauger eller om det er naturlige hauger. Vi må foreta en kontrollregistrering av disse for å

avklare om disse er natur eller kulturminner.

Store deler av planområdet er utbygd og har derfor et lavt potensial for funn av bevarte

automatisk fredete kulturminner. Enkelte områder består fremdeles av utmark og her er
potensialet for funn noe større. Vi må derfor utføre en registreringfør vi kan uttale oss til et
planforslag.

Vi viser til Lov om kulturminner 55 8 og 9 om undersøkelsesplikten ved planlegging av offentlige
og større private tiltak. Utgifter til slik granskning må dekkes av tiltakshaver jfr. lovens 5 10. Det er
en fordel at registrering av automatisk fredete kulturminner foretas på varselstadiet for å unngå

konflikter senere i planprosessen. Slike registreringer må foretas på bar og frostfri mark. Det vil i
dette området være aktuelt å sjakte med gravemaskin. Man vil da kunne finne flatmarksgraver,

dvs. graver uten synlig markering pä overflaten, eller påvise bosetningsspor som stolpehull,
kokegroper og ildsteder som også er automatisk fredete kulturminner. Tiltakshaver må bekoste

gravemaskin med fører til en slik registrering, jmf. kulturminneloven 910. Gravemaskinen skal

være over 15 tonn og med flatt skjær på skuffa. Skuffa bør ha en bredde på minst L,20m og være

vridbar.

Fylkeskommunen deltar iet prosjekt med utvidet myndighet iforhold til kulturminnelovens 58, 1.

og8, 4.ledd. Fylkeskommunen kan derfor i enkelte tilfeller frigi enkeltliggende kulturminner av
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vanlig forekommende type, jamfør brev fra Miljøverndepartementet av L6.O2.2015. Dersom det
blir aktuelt å benytte seg av dette i gjeldende planområde vil vi ta kontakt under registreringen
for â avgjøre om eventuelle registrerte kulturminner kan undersøkes med det samme. Dette skal

skje innenfor gjeldende budsjett og skal ikke overstige to dagsverk i felt og to dagsverk til
etterarbeid. Kulturminnene vil da blí frigitt uten videre vilkår ved senere offentlig høring.

For videre informasjon om prosjekt for utvídet myndighet, se;

http://www.riksantikva ren.nolVeilednins/For-forvaltninsen/Arkeologi/Delegering-av-mvndighet

Tidsbruken for den arkeologiske registreringen inkludert reise, for- og etterarbeid er beregnet til
75 timer, hvorav inntil 15 timer med gravemaskin. I tillegg kommer maskintimer til igjenfylling av

søkesjakter. Qvre økonomiske ramme for det arkeologiske arbeidet vil være på kr. 130245,-. Se

vedlagte budsjett for detaljer rundt kostnader. Vi gjør oppmerksom på at tiltakshaver selv kan

s6rge for gravemaskin i hendhold til de spesifikasjoner som er oppført over. Vår budsjettpost med

kostnader til gravemaskin vil da bortfalle.
Vi minner om at vi stiller som krav at det på registreringer med beløp på kr 50 000,- eller høyere,

skal betalastS0%a konto før registreringen kan påbegynnes.

Vi ber om aksept sammen med navn og adresse på mottaker for faktura til: postmottak@bfk.no

Du finner mer informasjon om arkeologiske metoder og arealplanlegging her:

http://www. bfk.no/Tienesteom rade/Ku lturmin nevern l"/

NYERE TIDS KULTURMINNER

Ku ltu rm i n ne i nte resse r i pl o n om rådet
Yi gtø, oppmerksom på at det knytter seg kulturminner og kultumiljøer av nasjonal, regional og

lokal verdi innenfor planområdet. Vi gjør oppmerksom på fØlgende kulturmiljøer av nasjonal

interesse: Områdene HØnefoss brug, Qya - Stabells gate og Løkka er oppført i Riksantikvarens

NB!-register (nb.ra.no). Disse områdene er også oppført i regional plan for kulturminnevern i

Buskerud. Vi viser til bfk.no/kulturminnekompasset for nærmere beskrivelser av disse

kulturmiljøene.

Vitlø, også oppmerksom på at Hønefoss hjelpefengsel(lD 876251og Riddergården (lD 86516) er
fredet etter kulturminneloven. Gang-sykkelvei FV L74-228 (lD 129030) er forskriftsfredet som en

del av Statens vegvesens landsverneplan. Avgrensningene av fredningsområdene går fram av

kulturminnedatabasen Askeladden (askeladden.ra.no).

Yi gjør videre oppmerksom på at Hønefoss stasjon er oppført i Landsverneplanen for jernbonen og

er kategorisert med <administrativt vern>. Vi vil i den forbindelse også nevne Begna bru.

Jernbanebrua er en steinhvelvsbru oppført i granitt og sto ferdig til åpningen av Bergensbanen i

1909.

Det finnes flere verneverdige enkeltbygning og kulturmiljøer i Hønefoss. Vi viser til Ringerike

kommunes kulturminneregistrering for Hønefoss ogTemoutredning - Kulturmiljøer i Hønefoss for
kulturminner og kulturmiljøer av lokal verdi.
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Vi anbefaler at det tas tilbørlig hensyn til de lokale, regionale og nasjonale kulturminnene og

kulturmíljøene innenfor planområdet og at det legges hensynssoner med formål bevaring over
verneverdige kulturminner og kulturmiljøer.Vig¡Ør oppmerksom på at der nasjonale interesser
blir berørt, skal det tas hensyn til disse, se Riksantikvorens bystrotegi 2077-2020for
informasjon /føringer for ivaretakelse av nasjonale kulturnminneinteresser i by. Manglende
herrsyrrtagerr Lil rrasjorrale kull.ur¡¡rinrreirrteresser kalr lned[Øre irrlsigelse Lil plarrforslaget lrår del.

kommer på offentlig ettersyn.

lnnspill til plonprogrom og utredningstema
Kommunen har nylig utarbeidet en temautredning om kulturmiljøer i Hønefoss i forbindelse med

kommuneplanens arealdel. Vi ser positivt på at den er oppført blant planene som skal legges til
grunn for planarbeidet.

Vi ser av forslag til planprogram at kulturminner og kulturmiljøer er omtalt i et eget kapittel (kap.

3.2), men ber om at det BjØres noen presiseringer slik at det henvises tydeligere til
Riksantikvarens NB!-register, regional plan for kulturminnevern i Buskerud og kommunens
kulturminneregistrering og avsatte bevaringsområder/hensynssoner i gjeldende planverk.

Kulturminner og kulturmiljøer er oppført som et eget utredningstema i kapittel 5 Forslag til
utredningsprogram. Ovenfor nevnte kulturminneinteresser bes listes opp blant eksisterende

utred ninge r/registre ri nge r.

lnnspill til videre plonarbeid

Vi ser positivt på at det utarbeides en helhetlig områdeplan for Hønefoss slik at byuWiklingen kan

sees under ett. V¡ vil her vise til Riksantikvarens bystrategi 2017-2020 med anbefalinger for
forvaltning av kulturarv i byer. Kulturminnene og kulturmiljøene i byene skal forvaltes i et
langsiktig perspektiv og samtidig tas i bruk som ressurser og fellesgoder for å utvikle et godt

samfunn og attraktive byer. Dette skal gjøres ved både å styrke vernet og videreføre eksisterende

kvaliteter i de viktigste historiske bymiljøene.

I kapittel 4.3 heter det blant annet at Hønefoss skal videreutvikles som et kompakt, urbant og

bærekraftig regionsenter med en tydelig identitet. Videre heter det at <bygging og fortetting må

samtidig ta hensyn til, og bygge videre på byens historie og kulturmiljØer, identitet oB kval¡teter.))

Vlvil i den forbindelse anbefale at ny bebyggelse utformes i samspill med den historiske
bebyggelsen. Kulturminnene bidrar til å gi stedet tidsdybde og identitet, og kulturminnene kan

være en ressurs for byutviklingen i Hønefoss. Etter vårt skjønn er det avgjørende at byggetiltak
utformes med arkitektoniske og byplanmessige kvaliteter. Tiltak bør forsterke og understreke
eksisterende historiske kvaliteter samtidig som nye kvaliteter tilføres. Det er viktigere å vurdere
dette som en helhet enn å gjøre en ren vurdering av høyder. Det er også viktig å vurdere
sumvirkn i ngen av de enkelte byggetilta kene/byggeområdene.

lnnspill til plankart og bestemmelser
Vi ber om at fredete kulturminner avmerkes som hensynssone d) båndlagt etter kulturminneloven
(H730) med følgende bestemmelse:
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Tiltak på fredete bygninger, utover vanlig vedlikehold, er ikke tillatt uten etter
dispensasjon fra kulturminneloven. Eventuell sØknad om tillatelse til inngrep i et fredet
kulturminne innenfor hensynssone d) sendes rette kulturminnemyndighet i god tid før
arbeidet er planlagt utfØrt. Alt vedlikehold må skje med tradisjonelle materialer og

metoder, og større vedlikeholdsarbeider bør også meldes fra om.

Alle tiltak som kommer i direkte berøring med eller ligger i nærheten av kulturminne eller
kulturmiljø fredet etter kulturminneloven skal sendes kulturminneforvaltningen til
uttalelse, jf. pbl 5 LL-9 nr.7.

Kulturmíljøer og verneverdige enkeltbygg avmerkes som hensynssone c) bevaring av kulturmilj6
(H570). Det må utarbeides bestemmelser til hensynssonene som sikrer at kulturminner og

kulturmiljøer blir bevart og tatt hensyn til i framtidige tiltak og planlegging. Vi ber om at
kulturmiljøer som er avsatt som hensynssoner i gjeldende planverk videreføres i områdeplanen.

Vi ber om at våre innspill blir tatt med i det videre planarbeidet. Vi ser fram til en god dialog med
kommunen i planarbeidet.

Konklusionen
Planprogrammet beskriver utfordringene og temaene som skal utredes gjennom planarbeidet og

som vil være et redskap for å komme fram til et endelig planforslag. Utredningsprogrammet er
den viktigste delen og lister opp alle utredningene som skal utarbeides. Mye arbeid gjort tidligere
bl.a. gjennom parallelloppdraget, og en rekke utredninger bl.a. en KVU. Dette gir et godt grunnlag

for å gjennomføre utredningsprogrammet. Arbeidet med de ulike utredningene må baseres på til
all tilgjengelig informasjon og å oppdatere informasjon der er nØdvendig. Ulike alternative
løsninger må også presenteres. Det gjør at arbeidet med å komme fram til en anbefalte løsninger
som tas inn i områdeplanen. Det anbefales at det BjØres justeringer i utredningsprogram på

grunnlag av innkommende uttalelser.

Med vennlig hilsen

Hilde Reine

enhetsleder
Terje Ø. LØnseth

rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signotur

Saksbehandlere: Terje LØnseth (plan), lngvild Tjønneland (nyere tids kulturminner), Lors Hovland
(arkeologi).

Kopitil:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN
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Budsj ett arkeologisk registrering

Buskerud fyl keskom mu ne

Saksnr.

Prosjektnr

17/7sr29-2 Saksbeh.:

Dato

Sted/ gård, kommune

Tiltakshaver

Adresse

TIMEKOSTNADER

timer àkr sum

Forarbeid 7,5 kr 786 kr 5 895

Feltarbeid u/overnatting
Feltarbeid m/overnattins

45,O kr
kr

786
1 048

kr

kr
3s 370

Etterarbeid 22,5 kr 786 kr 17 685

Sum timekostnader 75 kr 58 950

6 daser à kr 650,- 3 900kr

3 !n0kr

FTER

Sum

Reiseutlegg

Leiebíl el. tilsvarende

KIøP AVTJENESTER

Gravemaskin

Annet teknisk utstyr
Ðelsum kr 37 500

Natu rvitenskapelige a nalyser

74C

ãnnet

Delsum naturvitenskap kr 2400A
Andre konsulenttienester
Sum kióp av t¡enester kr 61 500

Kulturhistorisk museum 10

I 1O Yo av lønnskostnader)av fun
5 895

Hån dokumentasjonsmateríale
kr

SUM BUDSJETT (maksimumf kr 130 245



Fra: Christian Andvik [Christian.Andvik@bfk.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 09.10.2017 14:43:02 

Emne: Innspill til områderegulering Hønefoss - høring av planprogram 

Vedlegg: image001.jpg 

Hei, 
 
BFK Eiendom har følgende innspill/orientering til planprogrammet: 
 
Buskerud fylkeskommune har planer om å utvide Ringerike videregående skole i løpet av 2018/2019. Adressen er 
Stangsgate 9, 3510 Hønefoss, gnr. 318 bnr. 77. Skoleområdet er begrenset innenfor et bykvartal med 
omkringliggende private eiendommer og forretningsvirksomhet. Eksisterende bygningsmasse er på 
ca. 11.000 m² inkl. midlertidig modulbygg. 
 
Nybygget som skal oppføres omfatter ca. 4350 m². Eksisterende bygningsmasse som er omfattet av 
rehabilitering er ca 3750 m², rivning omfatter ca 1000 m². 
 
Det skal også fjernes et modulbygg på 1600 m² etter at nybygg og rehabilitering er ferdigstilt. 
Eksisterende bygg består av 4 etasjer. 
 
BFK Eiendom har tidligere presentert planene for Ringerike kommune. 
 
Dette som et innspill/orientering. 
 
Med vennlig hilsen 
Christian Andvik 
Forvaltning- og utviklingssjef 
Vedlikeholdssjef (konst.) 
BFK Eiendom 
………………………………………………………… 
direkte:           32 80 85 84 



mobil:              932 56 032 
web:                bfk.no 
………………………………………………………… 
 

 
 



Bane NOR SF

Postboks 4350, NO 2308 Hamar

Sentralbord: 05280

postmottak@ bane nor.no

banenor.no

Org.nr: NO 917 082 308 MVA

Bankgiro: 1503 74 00537

IBAN - nr: NO4115037400537

BIC: DNBNOKK

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum

3502 HØNEFOSS

D ato : 19.09.2017
Saksref : 201722852 - 3

Deres ref . : 17/1379 - 7
Side: 1 / 3

Vår saksbehandler : Knut Oddvar Stene
Telefon:
Mobil: +47 40870400
E - post: Knut. Oddvar. Stene@banenor.no

Merknad til oppstart av planarbeid og forslag til planprogram - Ringerike kommune -
Områderegulering Hønefoss

Rammebetingelsene for jernbanen er i endring, og det kan være vanskelig å forutse hvilke behov som kan
oppstå. Bane NOR er derfor opptatt av å sikre mul ighetene for videre utvikling og har følgende innspill til

planprogrammet.

Bane NOR som jernbanemyndighet mener:

Forslag til reguleringsplanen for Fell esprosjektet Ringeriksbanen og E16 er foreløpig forutsatt sendt til
Kommunal og moderniseringsdepartementet 1.2.2018 . Planen er antatt vedtatt innen utgangen av 2018.

Ferdigstillelsen av anlegget er avhengig av statlige bevilgninger, men er foreløpig antat t ferdigstilt i siste
halvdel av 2020 - årene. Det er noe overlapp mellom områderegulering for Hønefoss og reguleringsplan for
Ringeriksbanen og E16 ved stasjonsområdet og retning Hønefoss sentrum. Sistnevnte plan fremmes som en
statlig plan og vil gjelde fo ran områdeplanen.

Hønefoss er en av Norges mest bilbasert e by er , tall fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene viser dette.

Bane NOR mener at planprogrammet bør diskutere om Hønefoss bør ha en ambisjon som går lenger enn
målsettingen om nullvekst i bruk av privatbil som er satt i nasjonal transportplan (NTP). Intensjonen bør være
at transportarbeid overføres fra privatbil til andre transportslag, slik at kødannelsen reduseres og
kollektivtrafikken kommer raskere fram, uten at vegkapasiteten bygges ut. Det bør også nevnes at KVU
Hønefoss ikke er vedtatt .

Nasjonal transportplan 2018 - 2029 (stortingsmelding 33) bør omtales og refereres da den omhandler flere
sentrale momenter i planprogrammet.

Bane NOR viser til kollektivutredningen som Buskerud fylkeskom mune har satt i gang. Behovet for et
eventuelt kollektivknutepunkt bør avvente denne utredningen. Uavhengig av det te bør effektive bybussruter
innarbeides i planen ettersom privatbilismen er så dominerende i Hønefoss. Områdeplanen bør være et aktivt

verktø y for å overføre transportarbeid fra privatbilisme til andre transportformer. F orslag til kommunep lanens
arealdel 2017 - 2030 har angitt antall parkeringsplasser pr. boenhet (§ 8.1) , men det er ikke presisert hvorvidt
det er absolutte krav, minimums - eller m aksimumskrav. I denne områdereguleringen anbefales det at det
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fastsettes maksimalt tillatt antall parkeringsplasser pr. bolig. Det bør også være tilsvarende maksimalt antall
parkeringsplasser for andre bygningsfunksjoner.

Områdereguleringen skal svare opp mo t den statlige reguleringen av Hønefoss stasjon. Fremdriften for den
statlige reguleringen er relativt stram. Skal intensjonen om tidsmessig tilnærmet parallelle planprosesser holde
bør områdereguleringens utredningsomfang begrenses til det mest nød vendi ge. O mrådereguleringen vil i flere
tilfeller også bli fulgt opp av detaljregulering før tiltak kan gjennomføres. Områdereguleringen skal i hovedsak
gi de ytre rammene for videre planlegging. Bane N OR anbefale r at det gjør es en kritisk gjennomgang av
hvilke temaer som må utredes som grunnlag for områdereguleringen. Transportutredningen må følgelig

vurderes opp mot pågående utredning som Buskerud fylkeskommune arbeider med. Bane N OR er foreslått
som deltager i prosjektgruppen for arbeidet med områdeplanen. De t bør også vurderes om Statens vegv esen
bør delta.

Det bør tas høyde for å utvide dagens parkeringsbehov for framtidig behov med Ringeriksbanen. Dette
trenger ikke å løses i stasjonens umiddelbare nærhet, det er akseptabelt med en viss kort gangavstand.

Bane N OR har en rekke krav til planlegging i nærheten av jernbanen. Informasjon om disse finnes i vår
veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging og i vårt tekniske regelverk . Vi forventer at forslagstiller
setter seg inn i dette materialet før det utarbeides forslag til reguleringsplan. Hvis det er behov for samråd med
Bane N OR (jf. vår veileder) eller konkrete spørsmål der det er behov for avklaring, ta kontakt med
saksbehandler så tidlig som mulig.

I tillegg til myndighetsrollen har Bane N OR en rolle som grunneier. Bane N OR som grunneier har behov for å
ivareta sine interesse r i plansaker på linje med andre grunneiere.

Bane N OR som grunneier har derfor følgende merknader til planforslaget:

Bane N OR forventer at planen vektlegger samordnet areal - og transportplanlegging, blant annet ved å bygge
opp under de kollektive reisemi dlene. Planprogrammet har et fokus på hvordan byutviklingen kan støtte opp
under at det kommer en ny stasjon på Hønefoss, og at befolkningsvekst og fortetting gir store muligheter for
Hønefoss. Dette forplikter også kommunen. For å bygge opp under nasjona le miljømål, bør det aktivt

prioriteres utbygging der miljøgevinsten er størst. Det er derfor viktig at det tilrettelegges for en høy
arealutnyttelse og fortetting av både boliger og næringsarealer rundt Hønefoss stasjon. Planprogrammet tar
også inn over s eg hensynet til mobilitet for å redusere transportbehovet med bil for at andelen gående og
syklende skal øke i Hønefoss. Arbeidsplasser bør derfor legges i nærheten av stasjonsområdet for å sikre
effektive og miljøvennlige reiser til og fra jobb. Handelsvi rksomhet, andre tjenestetilbud og offentlige
servicefunksjoner bør også lokaliseres her så langt det er mulig . Dette gir folk muligheten til å velge bort

privatbilen som transportmiddel til jobb eller skole og andre daglige gjøremål. Rundt stasjonsområdet er det
viktig at det tilrettelegges for sammenhengende løsninger for gang - og sykkelmuligheter, samt gode
overgangsmuligheter mellom buss og tog for de togreisende.

Det er positivt at planprogrammet har et fokus på hvordan stasjonsområdet kan knytte seg o pp mot
eksisterende sentrum. Det skal samtidig ses på løsning for en eventuell ny bussterminal. I planprogrammet er

det vist til en mulig ny bussterminal mellom togstasjonen og sentrum. En ny bussterminal i dette området kan
medføre at det ikke er mulig å få til den ønskede knytningen mellom stasjonen og sentrum. I første avsnitt
under punkt 4.1 er dette omtalt. Vi foreslår på bakgrunn av det som er beskrevet over at avsnittet tilføyes med
følgende tekst: «Eventuell ny bussterminal og drosjesentral i dette området må vurderes opp mot ønske om å
knytte stasjonen bedre til eksisterende sentrum»
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Planprogrammet bør ha et større fokus på gjennomførbarhet, som for eksempel at det bør foretas en
vurdering av markedet i forbindelse med planarbeidet. Det bør også uta rbeides en teknisk hovedplan (nye
v e ier, broer og nedgravd teknisk infrastruktur) som grunnlag for utbyggingsavtaler. Dette er viktig for å få en

oversikt over totalbildet av behovet, samt at det vil fungere som et grunnlag for en vurdering av de reelle
ko stnadene og hvordan utbyggere, kommunen og andre parter kan finansiere dette. Et eksempel på dette er
at det legges opp til bygging av flere gangbroer over elva og hvo rdan er dette tenkt finansiert.

Bane NOR synes planområdet er for stort med tanke på at det er en sentrumsplan. Dette kan komplisere
prosessen og forlenge tidsbruken. Området nord for stasjonsbygget (Meieritomta) er delvis omfattet av

reguleringsplan for ny stasjon, samt reguleringsplan for utvikling av området (reguleringsplan fra Tronrud).
Bane NOR foreslår at disse områdene tas ut av områdereguleringen. Disse områdene kan istedenfor vurderes
og behandles som en egen reguleringsplan. Grunneierne i området har intensjon om å samarbeide om
reguleringsplanen for Meieritomta, som må koordineres mot reguleringsplan for ny stasjon.

Stasjonsbygget på Hønefoss vil ikke ha noen publikumsfunksjoner etter at Ringeriksbanen er bygget, men en

adkomst til bygget må opprettholdes selv om dette vil være ressurskrevende. Dagens stasjons bygning er
vernet. Rel ehuset/CTC - huset ligger innenfor planavgrensningen til områdeavgrensningen og må ivaretas. Det
er derfor viktig at områdereguleringsplanen ikke legger hinder for adkomst til stasjonsbygget

Bane NOR ser fram til å samarbeide med kommunen i dette viktige pl anarbeidet.

Med vennlig hilsen

Ragnhild Lien
seksjonssjef

Planavdelingen, Forvaltning og samfunnskontakt

Knut Oddvar Stene
Utreder og planlegger

Planavdelingen,
Forvaltning og samfunnskontakt

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur
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'EVNAKERKOMMUNE

PIan og samfunn

Hans Tollef Solberg
Kommunalsjef Plan og samfunn

Vår ref.:
Arkivvnr.:
Deres ref.:
Dato:

l711431-6-SrR
Ll2
23633t17
03.r1.2017

Ringerike kommune
Postboks 123

3502 HØNEFOSS

Områderegulering Hønefoss - oppstart av planarbeid og forslag tÍl planprogram,
høringsuttalelse fra Jevnaker kommune

I det videre arbeidet med områdplan for Hønefoss, er det viktig å ta stilling til hvilken rolle
Jevnaker sentrum skal ha opp mot Hønefoss som regionhovedstad. Både knyttet til
samfunnsdelen og arealdelen av kommuneplanen har Jevnaker stort fokus på utvikling av
Jermaker sentrum. Dette må også være godt kommunisert og hensyntatt i den fremtidige
utvikling av Hønefoss. Det felles plansamarbeidet mellom Hole, Ringerike, Je'maker og
Buskerud fylkeskommune vil derfor være den riktige arenaen for for å sikre koblingen til
Jevnaker når områdeplanen for Hønefoss skal utarbeides.

Kollektiv- og samferdselsforbindelser vil i denne sammenheng være sentrale temaer.

En plan som områdereguleringen av Hønefoss sentrum vil naturlig utløse en del videre
delprosjekter, som f. eks. en <Ringerikspakke>. Jevnaker kommune ønsker å bli tidlig involvert
og aktivt delta i slike prosjekter som kommer i kjølvannet av et planvedtak. Diskusjoner rur '

prioriteringer av prosjekter og hvordan disse vil påvirke samfunnsutviklingen anses som er

arena der alle kommunene i regionen inkluderes og deltar fra et tidlig stadium.

På vegne av Jevnaker kommune

Sþi Rosø Pladsen

Arealplanlegger

Dokid:
1 7092006
(17t137e-58)
oppstart av planarbeid og forslag til
planprogram/høringsutlalelseJevnaker kommune v/Plan og samfunn

Postadresse:

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Epost : postmottak@jevnaker.kommune

Telefon:
61 31 57 00

.no



Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Tollbugata 2 Statens vegvesen

Region sør firmapost - sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Regnskap

Postboks 723 Stoa Postboks 702

4808 ARENDAL Org.nr: 971032081 9815 Vadsø

Ringerike kommune

Postboks 1 23 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Anne - Mette Bjertnæs /

3221 4342

1 7/1 04303 - 6 Ole Einar

Guldbransen

1 7.1 0.201 7

Uttalelse til varsel om oppstart av områderegulering for Hønefoss og forslag

til planprogram

Det er lagt fram et planprogram for områdereguleringsplan for Hønefoss. Hensikten med

planarbeidet er å legge til rette for helhetlig utvikling av Hønefoss. Plan skal byg ge oppunder

de store samferdselsprosjektene som kommer, ved å legge til rette for befolkningsvekst og

nye arbeidsplasser.

KVU Hønefoss

KVU Hønefoss ble lagt fram i mars 201 7 med en a nbefaling fra Statens vegvesen på

Miljøkonseptet. Den eksterne kvalitets sikringen har senere anbefalt Sentrumskonseptet.

Samferdselsdepartementet har i brev til Statens vegvesen v/ Vegdirektoratet 4. juli 201 7

sagt følgende:

- Regjeringen har ikke tatt stilling til KVU Hønefoss.

- Det legges til grunn at det er opp til lokale myndigheter å vurdere innretning, omfang

og innfasing av lokale tiltak som de har ansvar for, samt å ta initiativ til et eventuelt

bompengeopplegg.

- R edegjørelse for h v a som ligger innenfor statens ansvarsområde.

Statens vegvesen har red e gjort for at utbed ring av «Gummikrysset» pr. nå er innenfor

statens ansvarsom r åde og det er kostnadsberegnet til 40 mill. kr. E1 6 Nymoen – Eggemoen

er anslått til 400 mill. kr og er også en del av KVU rv. 35 Hokksund – Jevnaker.



2

Bompenger

Statens vegvesen støtter S amferdselsdepartementets sin oppfordring til lokale myndigheter

med å sette i gang planlegging for innretning og omfang av et bompengeopplegg.

Bompengeopplegg forutsetter lokal enighet.

Parallell planarbeid

Det er en vurderingssak om hva som skal gjøres i hvilken rekkefølge. Det er fullt mulig å

jobbe paralle l t med en bompenge opplegg og reguleringsplaner. Det er viktig å være bevi s st

og ikke gå for langt i detaljene før man har en plan for helheten .

Områdereguleringen

I utgangspunktet synes vi planprog rammet for områdereguleringsplanen er svært detaljert. I

en helhetlig løsning for transport i Hønefoss bør det være med innfartsparkeringen og

gang/sykkelveger ut til boligområdene rundt Hønefoss. Derfor bør planområdet utvides til

og kunne inneholde dette . Vi støtter deres vurdering om å vurdere en kommunedelplan.

For Statens vegvesen er det viktig at områder for ny utbygging er vurdert i en større

sammenheng med hensyn på samordnet areal - og transportplanlegging. Parallelt med

områderegulering bør det ut arbeides en godkjent kommune(del) plan som vedtas før

områdereguleringen .

Det pågår også en kommuneplan som bør synkroniseres med denne planleggingen.

Transportplan

I planprogrammet er det kapitler om dagens situasjon og sentrale temaer . D et ikke tatt me d

egne kapitler om samferdsel. Behovet for transportutredning er nevnt i en tabell senere, men

samferdsel bør få en mer sentral plass i planprogrammet og planarbeidet.

Transportutredningen må inneholde en transportmodell som beregner forventet

trafikkstrøm me r .

Vi forutsetter at Statens vegvesen deltar i arbeidet.

Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen
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Rolf Helge Grønås

Avdelingsdirektør Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1 604, 3007 DRAMMEN



DEN NORSKE KIRKE
Tunsberg bispedømmeråd

Postadresse: E - post: tunsberg.bdr@kirken.no Telefon: +47 33354300 Saksbehandler
Postboks 10 Kaldnes Web: https://kirken.no/tunsberg/ Telefaks: Kristin Alsaker Tørfoss
3119 TØNSBERG Org.nr.: 818 066 872

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Dato: 05.10.2017 Vår ref: 17/04795 - 5 kt386 Deres r ef:

Områderegulering Hønefoss sentrum - oppstart av planarbeid og
forslag til planprogram - uttalelse

Det vises til tilsendte varsel om oppstart av planarbeid og forslag til planprogram , mottatt 10.
juli 2017.

Tunsberg bispedømmeråd og Tunsberg biskop er fagorgan i forbindelse med regulering av
kirketomter og gravplasser, og dessuten der slike blir berørt, jfr plan - og bygningsloven.
Gravferdsloven, kirkeloven og kulturminneloven har bestemmelser om bebyggelse o g
endringer av og ved kirke og gravplass. Vi viser for øvrig til Rundskriv T - 3/2000 om
Forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø
(Miljøverndepartementet og Kirke - , utdannings - og forskningsdepartementet).

Vi har hentet inn uttalelse fra den nasjonale gravplassrådgiveren.

Områdereguleringsplanen dekker et stort planområde, og Hønefoss kirke og kirkegård ligger
sentralt i området og utgjør en viktig del av Hønefoss sentrum.

Hv erken kirke eller gravplass er direkte omtalt i planen under beskrivelse av dagens
situasjon.

Et viktig formål med planarbeidet er å legge til rette for fortetting og befolkningsvekst.
Gravplassen er offentlig og vil kunne bli en viktig del av grøntstrukturen i Hønefoss sentrum.
Samtidig har gravplassen en særlig egenart og er sårbar for fortetting i nærområdet. En god
kommunikasjon med Ringerike kirkelige fellesråd anbefales for å avklare behov for atkomst,
parkering og drift av gravplass og krematorium.

Hønefoss kirke er signalbygg og steds markør , den må fremtre uten visuelt konkurrerende
naboer. Dette gjelder både i forhold til høyden på bolig bebyggelse i naboskapet og området
med kirkestua ø st for gravplassen .

Kommunen bes sørge for å ivareta de behovene kirken, gravplassen og krematoriet har.

Vi ønsker lykke til i det videre planarbeidet.

Med vennlig hilsen
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Hønefoss- en menneskevennlig by 

Boligpolitikken er en integrert del av arbeidet mot fattigdom, og det å bo trygt og godt 

øker innbyggernes velferd og muligheter for å mestre eget liv og bidra til verdiskaping. 

Boligen og omgivelsene påvirker både den fysiske, mentale og sosiale helsen. Gode 

boforhold skaper trivsel og fremmer befolkningens helse og motstandskraft. Trivsel 

beskytter mot psykiske helseplager. 

 

Det bør være en ambisjon at Hønefoss skal ha et mangfoldig botilbud med variasjon i 

pris og størrelse og med vekt på tilgjengelighet, livsløpsstandard, miljøvennlig 

boligbygging og rehabilitering. Fra å se samfunnsutfordringer som trusler – kan ny 

teknologi, samskaping mellom innbyggere, kommune og privat næringsliv skape 

innovasjoner som gir muligheter og optimisme.  

Fremtidens boligmiljø i Hønefoss bør bidra til å styrke muligheten for trygghet, 

egenmestring  

og deltagelse gjennom egen bolig med kort avstand til møteplasser.  Smarthusteknologi 

bør nyttiggjøres og det bør legges opp til kollektive løsninger.  

Det bør foretas en kartlegging og analyse av boligbehov for fremtiden sett i lys av 

blant annet  

o forventet befolkningsutvikling 

o utdannings og helseinstitusjoner 

o forventet tjenestebehov for å opprettholde et godt boforhold 

o trender for alternative boligtyper og boformer 

o kollektivakser 

o utbyggingsmønster rundt skolene 
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Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret 

postmottak@ringerike.kommune.no 

 

 

INNSPILL TIL: 

Forslag til planprogram 

Områderegulering for Hønefoss 

___________________________________________________________________ 

 

Nordsia Vel jobber som best vi klarer, med å sette oss inn i det som for tiden foregår i 

forhold til diverse planer for byen. Vi ønsker å delta aktivt i byutviklingen. 

 

Mye av det som er skrevet i planprogrammet virker spennende. Noen ting er vi glade 

for. Andre ting stusser vi ved. Det er også ting som vi bekymrer oss for. 

Gjennom dette innspillet, ønsker vi å presentere våre visjoner for byutviklingen. 
Samtidig ønsker vi å fremme litt av de tingene som vi setter så stor pris på. Ting som 
vi tror at framtiden også vil sette pris på. 

                                                                                                

 

 

 

 

 

Visjoner og et bankende hjerte for byen. 

Det finnes mange mennesker tilknyttet Hønefoss som har et «Hjerte for byen». Vi 

liker Hønefoss. Vi trives i byen. Hønefoss har så mye fint ved seg! Byen har godt av 

en «make over», men vi må passe på at det nye ikke kommer til å slå ihjel det som vi 

allerede verdsetter så sterkt. Det som gir oss: «Et bankende hjertet for Hønefoss».  

 

Vi ønsker å bedre kontakten med politikere/næringslivet og befolkningen, slik at vi 

sammen kan være med på å skape en fin utvikling for byen. Alle engasjerte har 

visjoner, og målet for alle er at Hønefoss skal utvikle seg til å bli en fremtidsrettet, 

bærekraftig og skinne by. En by med god stemning, inspirasjon og identitet. 



             NORDSIA VEL      

                                        

          

      

    

 

• Vårt formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for 

stedets kulturelle, sosiale og fysiske miljø og beboernes trivsel og sikkerhet.  

Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål.  

• Foreningen er partipolitisk og religiøst uavhengig. 

• Vi ønsker å samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles 

interesse. 

• Vi skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor 

kommunen og andre offentlige instanser.  

 

Følg Nordsia Vel på Facebook og www.nordsia.org 

 



 

INNSPILL TIL PLANPROGRAM FOR HØNEFOSS: 

 

Planprosessen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Medvirkning:   

Vi leser i de kommunale papirene for høringen, at det skal legges opp til «en bred 

medvirkning underveis i planprosessen. Organisasjoner, lag og foreninger vil 

inviteres spesielt».  

 

Dette virker bra!!  

Vi satser på at medvirkningen blir til en reell medvirkning, og at dette kan forvandle 

det triste og usikre som en del innbyggere har, til forståelse og godt samarbeid. 

 

 

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

VI BER OM AT POLITIKERNE UTARBEIDER EN MER SPESIFIKK OG 

OVERORDNET FORTETTINGSPLAN FOR HELE BYEN, FØR OPPSTART AV 

OMRÅDEREGULERINGER BLIR AKTIVERT. 

 

Nordsia Vel undres over at formannskapet, den 20.06.2017, anbefaler oppstart av 

områderegulering nr.431 – Omregulering for Hønefoss. Området omfatter bare en del 

av byen. Vi har ikke funnet at den grunnleggende planen for hele byen er 

ferdigbehandlet enda.  

 

Vi leser på s.3 i Planprogrammet at det er skal lages «en plan som kan gi noen 

overordnede rammer for hvor og hvordan byen skal utvikles». Nordsia Vel regner 

med at Planprogrammet er denne overordnede planen. 

 

Vi mener at Planprogrammet må bli ferdigbehandlet først, før man begynner med de 

mer detaljerte områdereguleringene, som vist på s.13, punkt 2.3: Planavgrensning.  

 

 

Forholdet mellom en kompakt fortetting av byen og en god bevaring av kulturminner: 

  - På s.12 i Parallelloppdragets «Fremtidsbilder for Hønefoss», anbefales det at 

«kulturminnene må brukes aktivt i byutviklingen». Dette er også nevnt i 

Planprogrammet. 

  

 - På s. 5 i Planprogrammet blir «en kompakt by» nevnt som en målsetting. 

 - På s.20 i Planprogrammet står det at «Hønefoss bør fortettes innenfra og ut. 

  

Sentrumssonene er fulle av kulturminner og kulturmiljø. Politikerne foreslår at byen 

skal bygges tett og kompakt innenfra og utover. Nordsia Vel mener at dette lar seg 

vanskelig kombinere. Prinsippene kræsjer mot hverandre.  

 



  - Vi mener at det er viktig å bestemme hvor den kompakte fortettingen skal være 

sterk, og hvor i byen kulturminnene og kulturmiljøene skal ha det sterkeste argument.    

  - I planprogrammet blir det foreslått at byen skal bygges med en kompakt fortetting 

innenfra (Søndre Torg) og utover. Dette kan lett føre til at kulturminnene blir 

minimalisert. Det kan faktisk gå så langt at kulturminnene blir stående som 

fremmedelement innimellom alt det nye og ruvende. 

 

Vi ber derfor om at politikerne utarbeider en mer variert og detaljert overordnet 

fortettingsplan. En fortettingsplan som omfatter hele det utvidede sentrumsområdet. 

De områdene som strekker seg fra Almemoen til Hvervenmoen + vestover og 

østover fra sentrum. 

 

 

 

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

«Hvordan starter man tankegangen?» 

«Om visjoner». 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  - Regionsdirektør for NHO; Grete Karin Berge brukte et fortreffelig uttrykk på et 

møte om byutviklingen den 31.08.2017: «Hvordan starter man tankegangen?». 

  - På s.  3 i Planprogrammet skrives det om: «Visjon og byutviklingsstrategi» 

 
Kopier fra Wikipedia. Det er beskrivelser av 3 ord som brukes om byer: 

Urbanitet er et uttrykk for bymessighet, eller typisk for byer. Graden av urbanitet styres av menneskelig 

aktivitet i et avgrenset område. Ordet er i motsetning til rural. 

Sentrumssonene omfatter i praksis områder i byer og tettsteder der det er butikker, kjøpesentrer og ulike 

servicebedrifter. Det viktigste, største, og oftest også eldste, område av denne type omtales ofte som byens 

sentrum. Et større tettsted eller by vil også ofte ha mer perifere sekundærsentra. Sentrumssoner er vanligvis 

forbeholdt tettsteder av en viss størrelse. 

Bygeografi - Dessuten er bygeografer opptatt av å undersøke hvordan de fysiske omgivelsene, for eksempel 

byens form og arkitektur, har betydning for hverdagsliv og livskvalitet. 

 

Gjennom prat med folk fra både næringslivet, politikere og befolkningen ellers, 

opplever styret for Nordsia Vel, at forskjellige mennesker prater ut fra forskjellige 

ståsted. Det virker som det er forskjell på «hvordan man starter tankegangen» i 

forhold til byutviklingen. Visjonene blir da også forskjellige. Vi har prøvd å beskrive 

disse forskjellene på 3 følgende måter: 

 

        1 - Noen mener at fremtidens by skal bygges rundt Søndre Torg.  

Dette torget skal vernes og bevares. Så skal byen bygges utover derifra, kompakt og 

tett. Sentrumsnæringen skal konsentreres rundt dette torget. 

 

Bygningene på Brutorget og Tronrud sine visjoner for Øya og Tippen er eksempler på 

denne kompakte fortettingen som skal bevege seg utover fra Søndre Torg. 

 

Alle er ikke enig i disse visjonene. Vi har allerede hørt noen si at det har begynt å 

komme opp en «Berlinmur» mot nordsia nå. Det er da snakk om bygningene på 



Brutorget. Dersom Tronrud sine planer for utbyggingen på Øya og Tippen blir 

realisert, vil det bli en langt sterkere «Berlinmur», sett fra nord.  

 

Det er allerede blitt tristere å gå over bybroen tur/retur Søndre Torg. De fine 

fasadene rundt Brutorget er nå gjemt bak de nye blokkene. Vi savner de fine 

fasadene!  

 

Det er også ganske paradoksalt at Tronrud først oppgraderte Arnemannsveien 3 til å 

bli til et praktbygg med to tårn ++. Deretter ødelegger de mye av denne prakten med 

å bygge svære blokker rett ved siden av A3.  

 

I forhold til Øya og Tippen, virker det som Tronrud har gitt arkitektkontoret Snøhetta 

beskjed om at byen skal bygges kompakt og tett innenfra Søndre Torg og utover. Det 

er kanskje derfor forslagene for utbyggingen av Øya og Tippen blir så skikkelig feil for 

mange. Det virker som Snøhetta ikke har forstått at byens sentrale områder består av 

mye mer enn Søndre Torg. 

 

    2 – Andre mennesker mener at fossen er det sentrale utgangspunktet for byen.  

Fossen og elvene er Hønefoss sin livsnerve og gir identitet. Ut fra bybroen som 

ståstedet, drar den sentrumsnære byen seg til torgene på begge sider av broen. 

Torgene har ulike funksjoner og ulike uttrykk, men alle torgene er med på å skape 

denne urbane «sentrumssonen».  

 

På s.15 i Planprogrammet står det bl.a. at: «Nordre torv er byens eldste torv». Så 

dette torget har, fra starten av, vært med i sentrumssonen for byens borgere. 

 

På strekningene Fra Søndre Torg til Nordre Torg er det mye som bør vernes, og mye 

som bør forskjønnes. 

  

3 – Alle er enige om at et utvidet sentrumsområde strekker seg fra Almemoen til 

Hvervenmoen.   

Det er en del flotte gamle bygninger som har høy verneverdi i nedre delen av 

Hønengata. De veletablerte, gamle bomiljøene på nordsia bør også få en viss form 

for vern. 

 

 

? Om bymessig utforming og bebyggelsesstruktur ? 
  - På s.20 i Planprogrammet står det: «Videre bygging og fortetting må ta hensyn til, 

og bygge videre på byens historie og kulturmiljøer, identitet og kvaliteter. Det må 

legges til grunn en bymessig utforming og bebyggelsesstruktur, med høy 

arkitektonisk utforming». 

 

Her er det noe som skurrer for Nordsia Vel.  

Hvordan er sammenhengen mellom: «en bymessig utforming og 

bebyggelsesstruktur» og «historie og kulturmiljøer»? 



 

Vi mener det er viktig at de nye fortettingene ikke skal kvele de bestående 

kulturmiljøene. Det nye skal heller fremheve og forskjønne disse verneverdige 

områdene. Ikke det motsatte. 

 

VI BER OM AT ORDLYDEN PÅ S.20 I PLANPROGRAMMET: «EN BYMESSIG 

UTFORMING OG BEBYGGELSESSTRYKTUR» BLIR DEFINERT BEDRE. DETTE 

KOMMER KANSKJE INN SOM EN NATURLIG DEL NÅR DET, 

FORHÅPENTLIGVIS, BLIR UTARBEIDET EN MER SPESIFISERT 

FORTETTINGSPLAN. 

 

 

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

Områder på nordsia som vi synes har høy verneverdi. 

 

 

Nordsia Vel har sendt inn Merknader til kommuneplanens arealdel 2017-2030. Der 

har vi ramset opp noen områder som vi mener har høy verneverdi.  

 

 

Vi gjentar dem her: 

««I bykjernen og på flere felt i Nordsia Vel sitt område, er det «kulturhistorisk verdifull 

bebyggelse». Vi tenker da spesielt på: områdene rundt Handelsskolen, herunder 

Lagesens gate og Hammerbrogata, videre Nordre Torg, Torggata, Strandgata, 

Hønengata nedenfor jernbaneovergangen + nordsia`s vei over Hønefoss bru tur/retur 

Søndre Torg. På denne veien passerer vi Tippen der det er en fascinerende utsikt 

over elvene, og Øya med den flott pipen, de spesielle fasadene og husene.  

Man kan ikke bevare alt i Hønefoss, men i angitte gater og områder må man tenke 

annerledes enn i en del andre områder av byen, som ikke har tilsvarende 

verneverdig og historisk bebyggelse. Eksempelvis har ikke et moderne fem etasjers 

firkantet høyblokk noe å gjøre på gamle Handelsskolens arealer. Slik 

utbyggingstankegang er verken tilpasset vår tid eller framtiden, synes vi.»» 

 

De veletablerte gamle boligmiljøene nord, øst og vest for Nordre Torg har også en 

høy bevarings verdi for mange.  

 

VI BER OM AT OVERSIKTEN OM «KULTURMINNER OG KULTURMILJØ», 

PÅ S.15 PUNKT 3.2 I PLANPROGRAMMET, BLIR UTBEDRET:  

Det er kun Nordre torv og Blyberghaugen som blir nevnt der, som verneverdige 

områder på nordsia.  

 

Handelsskolen, Riddergården, Hønefoss skole, en del bygninger langs 

Hammerbrogata, Torggata, Strandgata og Hønengata må også komme med i denne 

oversikten. Kanskje de veletablerte bomiljøene også bør nevnes. 

 

 



 

 

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

Visjoner som Nordsia Vel vil fremme. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Det er de verneverdige områdene på nordsiden av Søndre Torg, som Nordsia Vel er 

mest opptatt av. Hvordan bør de utformes og hvordan kan de brukes i det nye 

bybildet for Hønefoss. 

 

Det urbane liv. 

Styret i Nordsia Vel ønsker å representere «den vanlige mannen i gata». Det sies at 

flesteparten av byens befolkning bor på nordsia. Mange av oss synes det er underlig 

at byens sentrum bare skal være rundt Søndre Torg, og at den kompakte fortettingen 

skal starte rett på utsiden av dette torget.  

 

Søndre Torg, Sentrumstorget, Nordre Torg og Hønengata er like viktige områder for 

oss. De har bare forskjellige funksjoner og uttrykk. Vi gleder oss over at det urbane 

livet de siste årene er blitt mer og mer fremtredende, både på nordsia og på sørsida.  

 

Det er ganske imponerende at byens kulturliv mener at de skal klare å drifte både et 

kultursenter på sørsida, og et gledeshus på nordsia. Det er urbanitet, det! 

 

Med tanke på at det et legges opp til en stor befolkningsvekst, så må byens sentrum i 

alle fall ikke innskrenkes til å gjelde kun Søndre Torg nå!!! 

 

Skal byen i fremtiden fremstå som flott og interessant, må man tenke mye større og 

fyldigere enn som så. Eller så kan byen lett bli kjedelig, og miste konkurranseevnen i 

forhold til andre byer rundt Oslo. Hønefoss kan lett skrumpe inn til å bli mer lik en 

drabantby. 

 

Dersom Hønefoss skal klare å tiltrekke seg langt flere mennesker, må byen fremstå 

med god stemning og sterk identitet. Høye hus og blokkbebyggelser finner man over 

alt. Det er ikke noe spesielt og spennende ved det. En foss og en Storelv gjør susen. 

Bygninger i god harmoni med omgivelsene, gjør det enda bedre. 

 

Det er gledelig at det legges opp til sentrumsnære grønne lunger og turstier langs 

elveleiene!! Både fossen, elvene, stiene og de grønne lungene trekker folk mot 

sentrum.  

 

Det å kunne oppleve storslagen natur samtidig som man kan oppsøke det urbane, er 

en super kombinasjon!! Det gjør at mange flere mennesketyper trekkes mot byen. 

Det skaper trivsel, liv og handel i sentrum.  

 

 

 



Fossen, som tiltrekningskraft. 

Hønefossen er byens hjerte. Hønefossen er byens grunnlag og gir identitet. Det å ha 

en kraftfull natur midt i byens sentrum, er spesielt og storslagent. Det skaper en egen 

magi. 
 

Hønefoss er stedet der fossen og elven møtes. Utsikten fra bybroen er et 

fascinerende syn. Den er gull verdt for mange. - På vestsiden ligger Hønefossen 

som, til tider, får vist seg fram med all sin brusende prakt. På østsiden flaten vannet 

ut, elvemunninger fra Begna og Randselva møtes, vannstrømmene virvler sammen 

til Storelven. Den flyter lekende videre og slynger seg rundt byen.  

Dette er balsam for sjelen!! 
 

Mye av den opprinnelige fossen har ligget i rør og skjult i lang tid. Mange mener at vi 

nå må fare varsomt fram med det som er igjen av fossen. Vi kan ikke sette mer av 

fossen ut av spill. Vi burde heller ha gjort fossen større og sterkere. En stor og 

brusende foss har en naturlig tiltrekningskraft.  
  

Øya:  

Et blinkende og ruvende høyhus rett ved fossens siden virker fullstendig malplassert 

på mange. Tronruds høye glasshus kan sannsynligvis passe godt inn ovenfor AK 

maskin i Soknedalsveien, med en ås i bakgrunnen. Det er et svært dominerende 

bygg. Rett ved siden av Hønefossen og bybroen blir dette bygget helt feil, for mange. 

Det vil dominerer i hjel de verneverdige områdene og fossen. Slik ønsker vi vi ikke å 

ha det. 
 

Tippen:  

På Tippen er det prosjektert kjedelige A4 blokker, med arkitektur fra 70 åra. De har 

ingenting der å gjøre. De skygger for elven. Et boligområde ned mot elven er heller 

ikke å foretrekke. Det passer dårlig med små barn som blir bosatt nær elvekanten. 

Dersom de foreslåtte blokkene blir bygget, mener Nordsia Vel at det vil bli en lite klok 

og lite framtidsrettet utnyttelse av denne sentrale elvetomten. 

 

Tippen bør i stedet få en langt lavere bebyggelse, gjerne i glass. En bebyggelse som 

ikke hindrer direkte utsyn fra broen og sentrum mot elva. Vi ønsker en bebyggelse 

med maks høyde av bybroa. 

 

Områdene rundt elvene og fossen bør bli som en kulturell, historisk og stemningsfull 

magnet for byen:  

Løsningen for Tippen er å se den i sammenheng med hele elveområdet fra 

nordsiden med, Glatved, Riddergården, Gledeshuset, Tippen, og videre nedover til 

Petersøya. Samtidig henger Tippen sammen med bebyggelsen på Øya, Kulturhuset 

og Nordre park. 

 

På Tippen kan det med fortrinn bygges et opplevelsesområde for de mange, med alt 

fra kultur og industri- utstillinger, trim og velvære, opplevelser med rennende vann, 

lyd og bilde, små spennende butikker, turistinformasjon e.l. En eventuell 

boligbebyggelse på området bør fremheve opplevelsen av det kulturelle og 

historiske.  



 

Ideen om bygging av blokkene på Tippen, kommer fra Snøhetta.  

En attraktiv, urban by inneholder flere områder med spennende samlingsplasser og 

butikker. Hønefoss har flere samlingsplasser, men det virker som Snøhetta ikke vet 

om dem. Det virker som de tror at Hønefoss kun har Søndre torg. Snøhetta foreslår å 

danne et nytt torg, Lloyds Marked. Vi mener at vi må opprettholde og videreutvikle 

kontakten mellom alle de torgene og samlingsplassene som byen allerede har. Ideen 

om å bygge «Berlinmurer» mellom dem, virker fullstendig bakvendt på mange av oss. 

 

Restaurant Fossen fungerte som en stor magnet for noen tiår siden. Det hadde vært 

en glede dersom Hønefoss igjen kunne bli som en magnet for hele Østlandet. Vi må 

utnytte det spesielle byen har. Det er en fremtidsrettet visjon. Dersom flotte områder 

blir fylt med massive, tette blokker nå, vil det frata Hønefoss et veldig viktig 

potensiale, i forhold til å bli som en magnet i framtiden.  

 

En attraktiv by trekker til seg kompetent arbeidskraft. 

Ringerike har en omfangsrik historie, med både nasjonale og internasjonale 

forgreninger. Lloyd er f.eks. et gammelt og stort navn i forhold til det internasjonale 

næringslivet. Vi bør ta godt vare på disse historieskattene til Ringerike. Vi bør bygge 

dem fram, og ikke bygge dem ned. Vi bør bruke dem aktivt i reklame for byen. 

Autentisk kultur kan være en kraftfull inspirasjonskilde for mange nyfikne og kreative 

mennesker. 

 

Kulturminnene kan brukes aktivt for å skape interesse hos det norske og 

internasjonale næringslivet. Det kan føre til at de ønsker å etablere seg på Ringerike. 

Mange dyktige mennesker har stor interesse for natur, kultur og historie, og liker å 

være i stemningsfulle områder.  

 

Vi mener at dette er en framtidsrettede visjoner. Dersom man bygger kompakte 

blokker på feile steder nå, vil det ødelegge for framtiden. Da kan byens hjerte lett 

forsvinne, og fremtiden vil bli stående tilbake med en mager trøst: Mange fine 

historiske bilder og mange konkrete, kompakte boligblokker.  

 

Det morsomme er at: 

Politikerne jobber aktivt for å få forskjellige næringer interessert i å etablere seg på 

Ringerike. Vi hører at det er spennende ting på gang, både på Eggemoen og på 

Follum. Internasjonale selskaper viser også sin interesse. På Hvervenmoen er det 

kommet godt i gang. 

 - Bra gjort!! –  

Vi tror at kommunen vil stille enda sterkere dersom den kan vise fram et bysentrum 

med en kraftfull natur i sin midte, et veletablert og sjarmerende landskap rundt, og et 

folk som bærer fram sin kultur med glede, stolthet og verdighet.  

 

Det er som parallelloppdraget skriver på s.9 i «Fremtidsbilder for Hønefoss»:  

«En attraktiv by trekker til seg kompetent arbeidskraft». 

 

 



 

 

VI BER POLITIKERNE OM Å LETE ETTER GODE, BÆREKRAFTIGE 

FORTETTINGSOMRÅDER I BYEN!! 

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

 

Byens befolkningstall skal øke. Det skal skapes mer liv i byen. Da må det bygges 

flere boliger i sentrum. Byen skal fortettes og utvikles på en bærekraftig måte. Dette 

er opplest og vedtatt.  

Dette er greit!! 

 

Så er spørsmålet: Hvor finner vi de bærekraftige fortettingsområdene? VI må ikke 

ødelegge det fine som vi allerede har! Det er ikke bærekraftig. Det kan bli til 

vandalisme. 

 

Nordsia Vel mener at politikerne først og fremst bør søk etter sterke 

fortettingsområder utenfor de innerste byområdene. Innenfor må det fortettes med 

mer varsomhet. Der er det så mange kulturminner og fine kulturlandskap.   

 

Vi synes at områdene ved Eikeli, Benterud, vest for stasjonen, Krakstadmarka og 

øvre Hønengata bør utredes snarest i forhold til en sterk fortetting. I noen av disse 

områdene, er det allerede blokker og store bygninger. Kanskje moderne blokker til og 

med kan forskjønne disse områdene? – Det er allerede kommet fram et forslag om å 

bygge en ny bydel vest for stasjonen. Spennende! Der bør det fortettes maksimalt. 

 

 

 

Litt om gang- og sykkelavstander + kjøring i byen. 

Det er god sykkel og gangavstand til sentrum fra mange av de ovenfor nevnte 

fortettingsområdene. El-sykler er på full fart inn i samfunnet vårt, så stasjonen blir 

heller ikke langt unna. Det finnes skoler, barnehager og mange arbeidsplasser i flere 

av disse nærmiljøene, så mange får muligheten til å bruke bena eller sykkel til skole 

eller arbeidsplass. Kjøreavstanden til omkjøringsveien er ikke så lang, så for dem 

som trenger å kjøre bil, blir kanskje omkjøringsveien grei å bruke i stedet for å kjøre 

gjennom byen. 

 

I motsatt fall: 

Dersom veldig mange mennesker etter hvert skal bosette seg i sentrum, vil det også 

bli knyttet mange flere biler til sentrum. Når disse menneskene trenger å bruke bilen 

ut av byen; til arbeidsplasser, for innkjøp o.a., vil dette lett forsterke de problemene 

som vi allerede har med bilkjøring i byen.   

 

 

 

 

 



Til slutt: 

 

Fantasier om utbyggingen på Øya og Tippen. 

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

 

Kan fantasien bli til virkelighet? 

Jevnaker har det i utkanten. Kongsberg har det i utkanten. Sandvika har det i 

utkanten. Dersom viljen og motet er tilstede, kan Hønefoss kanskje få det. Og da kan 

det ligge midt i byens sentrum! 

 

Forestill dere at byggingen på Øya og Tippen ikke først og fremst skal være fortettet 

med boliger, men at hovedmålet skal være å lage en inspirerende kraftstasjon, der 

lokal historie, kunst, kultur og forskning står i fokus. Man kan da tatt utgangspunkt i 

hvordan Kjærratmuseet, Bærum verk, Kistefossen og forskerbussene er bygd opp. 

 

Kommunen og Tronrud har allerede god kontakt med kunstneren Børge Brekke. 

Tenk om han, eller andre likesinnede, vil bli interessert i å bruke området for 

kursvirksomhet, egenproduksjon, utstillinger o.a. Tenk om noen kunstnere også vil 

bosette seg i området for å danne sitt eget miljø. 

 

Tenk om Rik, Follum, bedrifter på Eggemoen og skolene vil gå sammen om å lage en 

forskerstasjon for barn og unge, med vann og trevirke som utgangspunkt. Vannfall og 

fossekraft er det jo nok av der. 

 

Tenk om Historielaget, Fortidsminneforeningen, Biblioteket, Tronrud bedriften selv og 

eventuelt andre, vil gå sammen om å lage utstillinger om lokal historie. En 

turistinformasjon ville også kunne dra god nytte av slike utstillinger. 

 

 

Tenk om Hønefoss kunne fått en slik kraftstasjon, midt i byens sentrum, midt 

innimellom byens scener, midt innimellom byens spise- og handlesteder. Tenk om 

det hadde vært mulig! Da hadde byen blitt tilført en fascinerende og tiltrekkende 

stemning.  

 

Da hadde vi virkelig fått markert oss på kartet, som en spennende, interessant og 

inspirerende by.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Konklusjon 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nå har vi prøvd å beskrive noen av Nordsia Vel sine visjoner. Vi mener at det 

ståstedet vi har, kan gi et flott grunnlag for den bærekraftige og spennende 

utviklingen som vi alle ønsker for Hønefoss by.  

 

Vi håper vi at dere har forstått framtidsvisjonene våre, og finner dem interessante. 

Ta gjerne kontakt med oss dersom dere lurer på noe. 

 

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

MED DETTE BER VI POLITIKERNE REDEFINERE MÅLSETTINGEN OM AT 

BYEN SKAL BLI EN KOMPAKT BY SOM SKAL FORTETTES INNENFRA OG 

UTOVER. 

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

 

 

 

 

Vi ønsker dere politikere lykke til med gjennomgåelsen av alle de innspill som måtte 

komme. Dere gjør en imponerende stor og grundig jobb!! 

 

 

Så ser vi fram til et videre samarbeid.   

 

Mvh. 

Styret i Nordsia Vel 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

1 vedlegg. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vedlegg 
 

 

 

 

Sammendrag av det Nordsia Vel ber politikerne om å gjøre, 

i forbindelse med innspill til Planprogrammet: 
 

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

 

 

Vi ber politikerne utarbeide en mer spesifikk og overordnet fortettingsplan for hele 

byen, før oppstart av områdereguleringer blir aktivert. 

 

 

 

Vi ber om at ordlyden på s. 20 i Planprogrammet: «En bymessig utforming og 

bebyggelsesstruktur» blir definert bedre. Dette kommer sannsynligvis inn som en 

naturlig del, når det, forhåpenligvis, blir utarbeidet en mer spesifik, overordnet 

fortettingsplan. 

 

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

 

Vi ber om at oversikten om «Kulturminner og kulturmiljø», på s.15 punkt 3.2 i 

Planprogrammet, blir utbedret: 

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

 

Vi ber politikerne om å lete etter gode, bærekraftige fortettingsområder i byen. 

 

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

 

Med dette ber vi dere redefinere målsettingen om at byen skal bli en kompakt by som 

skal fortettes innenfra og utover. 

 

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

 







 

UTTALELSE ANG. OMRÅDEREGULERING AV HØNEFOSS. 

 

Petersøyas Venner ser det som svært positivt at man nå kommer i gang med planlegging av 

det framtidige Hønefoss sentrum, og er fornøyd med at det flere steder i «Forslag til 

planprogram» er påpekt behovet for friområder, og ikke minst blågrønne slike. 

Her mener vi Petersøya må være det aller viktigste, med sin størrelse, nærhet til sentrum,  

naturkvalitet  og  uberørthet.  Vi ser det derfor som en selvfølge at Petersøya i planen blir 

lagt ut som friområde.  Selv en beskjeden utbygging her vil drastisk redusere øyas verdi.  Vi 

vil dessuten påpeke den arealreserve øya representerer, for framtidige gode ideer til grønne 

fellestiltak for Hønefoss-samfunnet. 

 I 2014 gjorde kommunens Miljø- og arealforvaltning en rangering av  Hønefoss sine bynære 

friluftsområder.  I denne rapporten får Petersøya toppkarakter som A-område, dvs «et 

område med meget store friluftsverdier, som er lett tilgjengelig for mange innbyggere hele 

året uten bruk av bil».  Videre sies at »omdisponeringer som forringer friluftsinteressene bør 

ikke forekomme». 

Petersøyas Venner samlet i 2015 på kort tid inn 2.500 underskrifter til støtte for bevaring av 

hele Petersøya som friområde, og med senere henvendelser til oss er det nå ca 3.000 som 

sier at de støtter denne sak.  Av de som ble spurt i 2015, skrev mer enn 90% under.  Det er et 

overveldende flertall av byens befolkning som ønsker at Petersøya skal være et fortsatt 

blågrønt friområde i byplanen. 

Før siste kommunevalg tok 6 partier som representerer et klart flertall i dagens 

kommunestyre, det klare standpunkt at Petersøya skal bevares som friareal.  De øvrige 

partier tok foreløpig ikke noe standpunkt.  

Det betyr at det er et solid politisk flertall for bevaring, hvilket også ble bekreftet ved den 

«siling» av mulige nye boligområder som formannskapet gjorde i forbindelse med arbeidet 

med ny kommuneplan.  Her ble Petersøya klassifisert som uaktuell for boligbygging. 

I «Forslag til planprogram» sies om friområdene at « - samtidig er det konkurranse fra 

utbyggere om å nytte disse arealene til bybebyggelse.  Disse interessekonfliktene må 

avklares».   Det er vi enige i, og vi merker oss i den forbindelse at innehaver av opsjon for 

utbygging av Petersøya, i sin markedsføring av leiligheter på Brutorget  henviser på sentral 

plass til bl.a. turområdet Petersøya som et gode for de som kjøper leiligheter på Brutorget. 

Vi merker oss  også at samme utbygger i en opplisting i Ringerikes Blad 16.09.17, av 

framtidige utbygginger i firmaets regi, ikke nevner Petersøya.  Det er positivt. 

Det er svært viktig  for de som i framtida skal bo i et fortettet Hønefoss, at Petersøya bevares 

som en grønn lunge, for friluftsliv, lek og naturopplevelse. 

 

Petersøyas Venner    v/ Jan  G  Eriksson, Aud Marit Stubbråten og Hans Bergan 
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Vår referanse: Microsoft Office - bruker

Innspill til varsel om oppstart og planprogram for:
PlanID 431 OMRÅDEREGULERING FOR HØNEFOSS

På vegne av Tronrud Holding AS som eier av Soknedalsveien 5 - 27 gis følgende innspill.

Innspill til varsel om oppstart av planarbeid – planavgrensning
Planavgrensningen angitt på oversiktskartet, tar med seg deler av området som omfattes av det pågående
arbeidet med områderegulering en for Soknedalsveien 5 - 27. Denne planen er 1.gangs behandlet, men etter
offentlig høring av planforslaget, så stoppet planarbeidet opp i påvente av avklaringer rundt Hønefoss
stasjon.

Intensjonen er å ta opp igjen dette planarbeidet så snart som mulig, og det er derfor ønskelig fra Tronrud
Holding AS, som den største grunneieren innenfor området, at denne delen trekkes helt ut fra
planavgrensningen til  ” Områderegulering en for Hønefoss”. Nedenstående figur viser forslag til ny
planavgrensning.

Vi anser at området Soknedalsveien 5 - 27 med tilgrensende eiendommer henger tettere sammen med selve
stasjonsområdet, enn med sentrumsområdet, og at planleggingen av dette området derfor må sees på som en
helhet sett opp i mot hva som skjer rundt stasjonen og jernbanetraséen. Det er derfor særdeles ugunstig å dele
dette området opp i to, slik angitt på planavgrensning lagt ved varsel om oppstart.

Det er gjort videre vurderinger av hva området kan egne seg til, og bakenforliggende analyse av området og
en mulighetsskisse ble presentert i Kommunestyret 29.06.17. Det er disse analysene det nå er ønskelig å ha
som et utgangspunkt for et videre planarbeid for eiendommene, og man ser det derfor mest hensiktsmessig at
planområdet i sin helhet trekkes ut av planavgrensningen. O mrådet er allerede komplisert å regulere da man
må forholde seg til en statlig reguleringsplan som nå går samtidig. Usikkerheten med å også komme inn
under planavgrensningen til en områder e gulering for Hønefoss og den usikkerheten på når denne er ferdig ,
vil være direkte skadelig for fremdriften i utviklingen av Soknedalsveien 5 - 27,
Området Soknedalsveien 5 - 27 er på sin side så stort og er naturlig avgrenset mot Soknedalsveien og
Jernbanetraseen/ stasjonen slik at det vil være en egen bydel hvor ev innspill kan komme direkte på
reguleringsarbeidet av dette området.

Hvordan plangrensen krysser elven, bør sees i sammenheng med eventuell gangbro som skal binde de to
elvebreddene sammen, men plangrensen bør som et minimum gå på nordsiden av Soknedalsveien. Dette for
at eventuelle infrastrukturtiltak på denne kan vurderes i sammenheng med tilkomst gjennom Soknedalsveien
5 - 27. Utformingen av Soknedalsveien på denne delen av strekningen vil, etter vår vurdering, først og fremst
ha sammenheng med føringer gitt i planen for stasjonsområdet, samt føringer som vil bli gitt for utformingen
av Soknedalsveien 5 - 27. Det er derfor naturlig at veien inngår som del av planarbeidet for Soknedalsveien 5 -
27.
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Figur 1: Forslag til ny plangrense angitt med grønn strek.

Halvorsen & Reine AS
14 .07.17



TANKER OM FORSLAG TIL PLANPROGRAM. 

Områderegulering for Hønefoss. 

 

Politikerne skal samles til workshop den 01.06.2017 for å vurdere planprogrammet. 

 

Jeg ber om at dere politikere revurderer et forslag angående fortetting. 

Jeg ber om at dere politikere vurderer ønsket om en grunnleggende arealplan. 

Se mer om dette i det jeg skriver nedenfor. 

 

24.05.2017 

Anne-Berit Haugen Rijken 

 

OM UTVIKLING AV BYKJERNEN. 

S. 13 – Planavgrensning: 

En flott bykjerne er viktig for å gjøre Hønefoss til en attraktiv og spesiell by!   

Planavgrensningene i «Forslag til planprogram» omfatter bykjernen. 

  

Mange tettsteder og byer rundt i Norge driver for tiden med planer om å bygge tett og høyt, 

så Hønefoss er ikke alene om dette. I Sandvika ligger det nå inne forslag om bygging av 

høyhus (monsterhus) på 20 etasjer.  

 

Skal Hønefoss peke seg ut, må vi bruke det spesielle eller unike som Hønefoss kan by på. Vi 

må prøve å unngå de fallgruvene som ligger i tidens trend. Vi må ikke bli for trendy. Trender 

holder bare en liten stund, så går de over. En trend kan faktisk i ettertid bli sett på som noe 

stygt, og konsekvensene kan bli at områdene etter hvert fremstår som mindre attraktive. 

 

S. 14 - Den urbane struktur: 

Urbanitet er et trendy ord. Jeg har hørt at det er blitt brukt som argument i forbindelse med 

byutviklingen, men hva betyr det, egentlig? ….. 

 

Den kompakte og tette by: 

Jeg leser i «Forslag til planprogram» om: 

s. 4+5 – Hønefoss som den «Kompakte by». 

s.   20 - Hønefoss bør fortettes innenfra og ut. 

Så ser jeg på bildene som parallelloppdraget har utarbeidet: 

s. 12+20 – Illustrasjonsbilder fra parallelloppdraget. 

 

Er det «kompakt» når parallelloppdraget foreslår å fjerne Thoresen-gården? 

Er det «fortetting innenfra og ut» når parallelloppdraget legger høyhusene mer i bakgrunnen 

på bildet, og ikke oppå Stormarkedet, tett inntil bybroen og fossen? 

 

JEG SYNES DET ER SKUMMELT Å TENKE FORTETTING INNENFRA OG UT. 



Bykjernen er allerede fortettet en del. De foreslåtte nye, hvite boligene på Øya virker greie. 

Bykjernen tåler en del fortetting, men å ha som mål å omgjøre byen til en kompakt, tett by, 

virker avskrekkende på meg.   

 

Jeg ber om at dere politikere revurderer dette forslaget: 

Jeg ber dere vurdere om det er bedre å strekke fortettingen jevnere utover. 

 

Jeg ber dere kikke nærmere på andre sentrumsnære arealer. For eksempel på 

Eikli/Benterud, Rundt nordre delen av Hønengata og vest for stasjonen. Disse områdene 

ligger i fine gang og sykkelavstander til bykjernen. Samtidig ligger de forholdsvis nær 

omkjøringsveien, slik at beboerne vil få greie muligheter til å kunne kjøre omkjøringsveien 

mer enn veien gjennom byen. Barnehager og skoler ligger allerede i områdene. 

 

Det som trekker meg til byen 

er fossen, elvene og den fine arkitekturen. Det gjør at jeg kan oppholde meg i tiltalende, 

stemningsfulle omgivelser for å shoppe, gå ut og spise, sitte på en benk og kikke meg rundt, 

oppleve torglivet, oppleve kulturlivet, gå til frisøren, banken og liknende.  

 

Jeg vil nok holde meg mer unna byen  

dersom det blir for mange bastante og påtrengende bygninger der. Jeg vil nok unngå byen 

dersom den blir for kompakt og tett. Da oppsøker jeg heller andre steder. 

 

Bykjernen vår er proppet med kulturminner og kulturmiljø. 

s. 14 – Beskrivelse av dagens situasjon, Stedskarakter. 

s. 15 + 24 – Kulturminner og kulturmiljø. 

 

Jeg håper virkelig at det nye ikke overtar så mye, at det opprinnelige og unike blir som 

fremmedelement i fremtidens bybilde!! 

 

Jeg minner om anbefalinger fra parallelloppdraget (s. 12):  

Fortett i et utvidet sentrumsområde.  

Bruk kulturminner aktivt i byutviklingen. 

 

 

OM KONFLIKTEN MELLOM 

KULTURMINNER OG DET BESTÅENDE ---- FORTETTING OG FORNYING: 

Hønefoss skal fortettes og fornyes. Samtidig skal særpreget bevares. Det er fine mål!  

 

Spørsmålene er: 

I hvor stor grad skal byen fortettes?  

På hvilke arealer er det lurt at fortettingen er sterkest? 

På hvilke arealer skal den bestående kulturen være det sterkeste? 

 

S. 12 - Fortettingsanalyse: 



Jeg leser i «forslaget til planprogram» at det, pr.24.02.2014, ble utredet en 

fortettingsanalyse for Hønefoss m.m. Når jeg leser i fortettingsanalysen under punkt 4, ser 

jeg at forslagene til høyder på husene ligger mellom 3-5 etasjer.  

 

Dette er noe helt annet enn de forslagene som utbyggerne kommer med for tiden, og som 

noen politikere og andre synes er greie. Det vurderes nå hus med høyder på ca.20 etasjer.  

 

I «Forslag til planprogram» hadde jeg forventet at det lå inne en ny type fortettingsanalyse: 

En analyse som er mer i takt med det som skjer i Hønefoss for tiden.  

En analyse utarbeidet av folk som bor i kommunen.  

En analyse der det blir vurdert hvor man i framtiden bør legge de gedigne husene eller de 

bastante blokkene.  

En analyse som forteller hvor kulturminnene, særpreget eller det stilige skal være i fokus og 

sterkest. 

 

Mitt inntrykk er at både innbyggere og utbyggere er opptatt av at det snart blir en bedre 

avklaring på disse spørsmålene.  

 

 

OVERORDNEDE RAMMER ELLER OMRÅDEREGULERINGER? 

S. 19 – Sentrale tema i planarbeidet. 

I «Forslag til planprogram» står det at «det er nødvendig å ha en god arealplan i bunnen». 

Jeg mener at bunn-arealet bør omfatte hele Hønefoss, inklusiv aksene nord-syd, øst-vest. (Se 

kart-området på vedlegg 1 i fortettingsanalysen.) I «forslag for planprogram» savner jeg en 

grunnleggende arealplan for hele dette utvidede sentrumsområdet. - I stedet finner jeg en 

planavgrensning på s.13. Målsettingen med denne avgrensingen er å lage en 

områderegulering for sentrumskjernen. 

 

Jeg ber om at dere politikere vurderer følgende ønske: 

Jeg ønsker at den grunnleggende arealplanen skal omfatte hele Hønefoss, slik at man får en 

helhetlig oversikt før man går nærmere inn på områdereguleringene. 

 

Jeg mener at det vil bli mer komplisert å lage gode område-reguleringsplaner dersom det 

ikke foreligger en overordnet helhetlig arealplan først. En plan som forteller noe mer konkret 

om forholdene mellom fortetting og bevaring i hele Hønefoss området. 
 

S 12 -  Jeg vil igjen minne om anbefalingene fra parallelloppdraget):  

Fortett i et utvidet sentrumsområde.  

Bruk kulturminner aktivt i byutviklingen. 

 

Med dette håper jeg at dere politikere vil vurdere de ønskene som jeg har fremstilt her. 

 

Mvh. Anne-Berit 



Fra: janh [janh@1337.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 31.07.2017 18:54:56 

Emne: 431 områderegulering Hønefoss 

Vedlegg:  

Hva med å ta opp igjen reguleringsplan nr. 335 og legge denne inn i områdereguleringen. Det 

ble satt av noen millioner både i 2010 og 2012 mener jeg. 

 

Mvh 

 

Jan H. Johansen  

 

 

Sendt fra Galaxy Tab. 











Til Areal- og byplankontoret i Ringerike kommune 
Fra Reidar Rokseth, 17 år       25/8-17 
 
 
 
Ringerike kommune bør satse mer på å gi barn og unge som ikke driver 
med organisert aktivitet gode tilbud slik at vi også har noe å drive med. 
 
Foreslår derfor at kommunen setter av et område i Hønefoss til framtidig 
skatepark i den nye byplanen. 
 
Ringerike fylles opp av stadig flere skatere. Likevel: Skateparker finnes 
ikke. Jeg foreslår en skatepark sentralt i Hønefoss, som kan bli en større 
del av bybildet. 
 

Jeg mener at alle byer med respekt for seg selv burde ha et skikkelig 
anlegg i sentrum. Flere norske byer har klart å skape et sunt og aktivt 
skatemiljø, og dette burde kommunepolitikerne i Ringerike også prioritere. 
 

Skating er hovedsakelig en urban aktivitet, og vil føre til at det blir attraktivt 
å komme hit til Hønefoss. Sånn som det er nå, reiser vi skatere som bor i 
Ringerike til Oslo for å skate.  
 

Dersom politikerne er opptatt av å få en mangfoldig by med opplevelser for 
alle aldersgrupper, er dette et prosjekt de bør satse på. Sunn urban 
utvikling forutsetter sosial mangfold, og en skatepark vil bli en perfekt 
møteplass for ”ungdommer” i alle aldre.  
 
Skatemiljøet er et veldig inkluderende miljø, der alle er velkommen og jeg 
håper vi kan få dette til også i Hønefoss. 
 
Med hilsen 
 
Reidar Rokseth   
 
PS. Slenger på 4 gode grunner til: 
 

 Hyttefolk/turister har ofte med seg ungdom som skater, og Hønefoss 
vil dermed tiltrekke seg disse 

 Engasjerer barn og unge til fysisk aktivitet 

 En skatepark er en viktig mestringsplass og en møteplass på tvers av 
generasjoner 

 En skatepark ville skapt positiv aktivitet i sentrum, og Hønefoss blir 

best ved å ha mest mulig aktivitet og mer folk i sentrum.  



Lillann og Reidar Aslaksrud

Sundgt 5 351 0 Hønefoss 1 7. aug201 7

Ringerike kommune

Areal- og plankontoret.

Gjenpart

Sameiet Kinohaven terrasse

NR. 431 OMRÅDEREGULERING - INNSPILL

Boligseksjonene i <Kinohaven2 (Sundgt. 5l7l ble i LggS/gg markedsført/solgt med henv. til
regule ringspla n nr. 64 ( 27 o496), med reg.fo rmå I < bol ig/kontor>.

I juni 1 -999 ble lokalene i 1 . etasje leiet ut til treningssenter, med stor stØysjenanse for flere av
boligseksjonene. I etterkant av slik etablering meddelte kommunen at reg.formål var endret til
<næringsformål>, med mulighet for <salg, service, restaurant, produksjon etc.> (R.K. l.nr 2g435/99
oe027600l.

Etter Sameiets klage til Fylkesmannen fastslo denne at det ikke var søkt om slik endring, og at
<næringsformål> under ingen omstendighet var godkjent reguleringsformå1 . Sameiets advokat
oppsummerte etter dette at virksomheten ble drevet i strid med reguleringsplanen.

Selv om Sameiet trolig hadde en god sak for å forlange opphør av virksomheten, valgt en å følge
<forhandlingslinjen> for å oppnå tilfredsstillende stØydemping. For ä glør"en lang historie kort,_
etter mye arbeide, og gradvis små forbedringer, ble det etter nærmere j.0 års drift, ved eiers forsorg,
montert effektiv lydsperring i aerobic- og spinningssal!

Det framgår av retningslinjer for det forestående planarbe¡d at (støyhensyn skal være en integrert
del av planbegrepet>. Vårt anliggende med dette innspill er, med vår mangeårige erfaring, en sterk
anmodning om at det for områder og bygninger, hvor <bolig> er en del av reguleringsformålet,
velges (og håndheves) eventuelle kombinasjoner av reguleringsformål med stor hensyntagen til
uheldige virkninger, ikke minst stØyplager.

Lykke til med et viktig arbeide for byens vekst og framtidl

Med vennlig hilsen

Å. {oo. " l kø â¿ tz¿

Dokid:
1 7068953
(1 7t1 37e-1 5)
lnnspill - 431 Områderêgute¡ing
Føn6loss





Fra: Engejordet, Frank [Frank.Engejordet@BlockWatne.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: 'Bjørn Røgeberg' [bjorn@rogebergmaskin.no] 

Sendt: 07.09.2017 12:09:45 

Emne: Innspill planarbeid 431 Områderegulering Hønefoss 

Vedlegg: Innspill til områderegulering Hønefoss Nr 431 - Kvartal 51c - 2017.pdf; V1 Kart eiendommer og eierforhold kvartal 51c 2017.pdf; V2 

Områdregulering grenser og formål.pdf; V3 Forslag endret reg grense kvartal 51c 2017.pdf; V4 Skråfoto oversikt grenser.pdf; V5 Tidligere 

skisser mulig utnyttelse BK1.pdf; V6 Atriumbebyggelse BK1.pdf 

Vedlagt innspill til pågående planarbeid for områderegulering Hønefoss. 
Innspillet kommer fra Block Watne AS samt Bjørn Røgeberg. 
 
Vårt innspill er konkret til område som i dag omfatter reguleringsplan 0605 64-51c - Kvartal 51c 
 
Innspillet sendes også pr post. 
 
 
 
MVH 
Frank Engejordet 
 
 
Frank Engejordet · Distriktssjef · Block Watne AS 
Kartverksveien 7, 3511 Hønefoss 
Tel: 975 40 860  
frank.engejordet@blockwatne.no · www.blockwatne.no  
 
Våre verdier: Skikkelig · Kvalitetsbevisst · Offensiv · Lønnsom · Engasjert  

Før du skriver ut denne mailen, tenk på miljø 

Denne e-post med eventuelle tilhørende dokumenter kan inneholde taushetsbelagte opplysninger. Dersom De ikke er rette mottaker gjør vi Dem med dette oppmerksom på at enhver 
kopiering, videreformidling eller bruk av opplysningene ikke er tillatt. Dersom e-posten er mottatt av Dem ved en feil, ber vi Dem kontakte avsender og slette alle kopier. 
 
 



Kartverksveien 7 , 3511 HØNEFOSS
Telefon 32 11 69 20

Hovedkontor:
Munkedamsveien 45, Postboks 1817 Vika, 0123 Oslo. Telefon: 23 24 60 00

Foretaksregisteret NO 968 757 954 MVA

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
350 2 HØNEFOSS

Attn: Areal og byplankontoret

Vår ref : Frank Engejordet Deres ref: 17/1379 - 7 Dato: 7. september, 2017

Innspill områderegulering Hønefoss Nr 431

Fra :
Block Watne AS som eier og hjemmelshaver av Gnr 317 Bnr 151, Hønengata 6
Bjørn Røgeberg som eier og hjemmelshaver av Gnr 317 Bnr 155 og 320, Hønengata 8, og
Gnr 317 Bnr 320, Nygata 3

Alle er en del av gammel reg ulerings plan Kvartal 51c .

I januar 2012 ble det avholdt et uformelt oppstartsmøte med Ringerike kommune etter ønske fra
Block Watne A S med bakgrunn i at vi ønsket å nyr egulere kvartal 51c. Det er i etterkant , og over
en 3 - års periode , avholdt en rekke møter med en rekke representanter fra kommunen og berørte
grunneiere i området.

Dette arbeidet ble midlertidig stanset i 2015 da forhold rundt «Vesttangenten» forble uavkl art.
Når vår eiendom inngår i nylig oppstart av planarbeid for Områderegulering Hønefoss er det igjen
aktuelt å adressere våre ønsker og planer for dette kvartalet.

Eierforhold og reguleringsgrenser ;
Kvartal 51c er regulert helt tilbake fra 1979 og omfatter 13 eiendommer bestående av:
317/205 (deler av) – 317/152 – 317/568 – 317/309 – 317/310 – 317/151 – 317/155 – 317/573 –
317/160 – 317/320 – 317/318 – 317/158 – 317/207 (deler av), deler av omkringliggende veger
Torvgata, Strandgata, Hønengata og Ny gata samt deler av krysset Hønengata/Vesterngata.

Vedlegg 1 ; Kart eiendommer og eierforhold Kvartal 51c

T idlig i prosessen ble det sett som naturlig at ny Kvartal 51c måtte sees i sammenheng med et
større område som omfattet hele det bebygde området over mot Hammerbrogate og
Wielsgate/Bjørklunds gate.

Vedlegg 2 ; Forslag a vgrensning områdeplan og mulig oppdeling til flere formål.

Gjennom dialog mellom grunneiere og Ringerike kommune synes det klart at Kvartal 51c får et
endret omfang til et naturlig avgrenset kvartal

Vedlegg 3 ; Forslag nye reguleringsgrenser for detaljregulering av Kvartal 51c.
Vedlegg 4 ; Oversiktsfoto grenser
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Hovedkontor:
Munkedamsveien 45, Postboks 1817 Vika, 0123 Oslo. Telefon: 23 24 60 00

Foretaksregisteret NO 968 757 954 MVA

N år Hønefoss nå gjennomgår en ny områderegulering ser vi det som viktig å spille inn våre ideer
og planer for vår eiendom, samt tanker om utnyttelse av hele kvartalet som vi eier en del av. Vårt
innspill vil da omfatte det som fremkommer som « BK1 » i vedlegg 2 .

Bakgrunn;
D agens adkoms t forhold direkte fra Hønengata er begrenset, og spesielt med utkjøring. Våre
tanker om « BK1 » løses best med adkomst primært fra Nygata, eventuelt fra ny vei som blir en
videreføring av Parkgata i retning syd/vest inn mot eksisterende bakgård «TRF» . B akgård « TRF »
er dagens parkering og adkomstområde innenfor eksisterende eldre og til dels fredede
bebyggelse i « VO1 » .

Etablering av en forlengelse av Parkgata åpner for økt utnyttelse av både kommunal eiendom
« BB2 » samt for eiendommene i enden av Bjørklunds gate « BB3 » . Samtidig kan etablerte
forretninger som i dag har adkomst direkte fra Hønengata opprettholde denne, i hvert fall som
enveiskjørt adkomst. Eventuelt kan all utkjøring skje via forlengelsen av Parkgata og ut i Nygata
til Hønengata. For øvrig er det naturlig at brukere av forretning og kontor i «BFK» fortsetter å
benytte dagens inn - og utkjøring ti l Hønengata/Torvgata for å ikke s vekke forretningsgrunnlaget .
Ved etablering av forlengelse av Parkgata vil uansett belastningen på krysset
Hønengata/Torvgata/Strandgata bli redusert.



Side 3 av 4

Hovedkontor:
Munkedamsveien 45, Postboks 1817 Vika, 0123 Oslo. Telefon: 23 24 60 00

Foretaksregisteret NO 968 757 954 MVA

Sykkel byen Hønefoss
Etablering av en forlengelse av Parkgata vil også åpne for en noe mer skjermet sykkeltrase
parallelt med den trafikkerte Hønengata. Spesielt unngår syklende å kjøre over det sterkt
trafikkerte lyskrysset med avkjøring til Vesterngata og Haugsbygd.

En slik sykkeltrase kan med fordel gå i bakrommet bak den eldre bebyggelsen i «VO1» og munne
ut på nordre torg med sikker videreføring mot bysentrum. Traseen bør også kobles på naturlig
ved jernbaneundergangen i Hønengata slik at den enklest blir et foretrukket valg av syklende og
ikke oppleves som en omv ei.

Forslag til utnyttelse av « BK1 »
«BK1» utgjør et naturlig kvartal på ca 4,9 da. Vårt forslag til utnyttelse av kvartal « BK1 » er
primært Boligformål. Det kan også være et alternativt med noe kontor i første etasje men vi
ønsker ikke tradisjonell forretning.

Dette begrunnes med at rene forretninger og butikker primært bør samlokaliseres sentralt i
bybildet til Hønefoss for å d anne et best mulig grunnlag for et attraktivt og levende
handelssentrum. Det vil også være et behov for boligkvartaler i randsonen av selve bysentrum
som ikke får en sameksistens med parkeringskrevende og støyende forretninger og butikker.

Block Watne AS har på et tidlig stadium lagd en enkel strek skisse for å vise mulig utnyttelse
( Vedlegg 5 ) . O g denne er omtalt på Ringerike kommunes hjemmesider under « Hønefoss 2030 » ;

http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig - og - eiendom/Plansaker/Temaplaner1/Honefoss -
2030/Webside/28 --- Kvartal - 51 - C / .

De nne skissen viser en mulighet for nedkjøring i parkeringskjeller fra forlengelsen av Parkveien.

Sykkeltrase parallelt med Hønengata
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Hovedkontor:
Munkedamsveien 45, Postboks 1817 Vika, 0123 Oslo. Telefon: 23 24 60 00

Foretaksregisteret NO 968 757 954 MVA

I nyere tid er d isse skisse ne bearbeidet og vi ser for oss en type atrium utnyttelse av « BK1 » med
parkering under bakken og gode uteoppholdsarealer ( Vedlegg 6 ) . Bare deler av parkeringskjeller
blir utgravd for å muliggjøre gode vekstvilkår for trær inne i atriumet.

Bygningsmassen er begrenset oppad til 6 etasjer med det høyeste punkt mot nord/øst, retning
krysset Hønengata/Vesterngata, og en naturli g trapping nedover mot syd/vest med bare 4 etasjer
og 3 etasjer mot vest. Det ivaretar lysforhold både for boliger men også sol/lys inn på atriumet og
uteoppholdsarealet.

Tidligere i prosessen har alle grunneiere i «BK1» deltatt og skal således være innforstått med at
kvartalet vil bli endret og utbygd. Dette konkrete innspillet er fra Block Watne AS sammen med
Bjørn Røgeberg / Røgeberg Eiendom ANS og vi utgjør eier n e av ca 75% av området « BK1 » med
til sammen 3,7 da.

Vårt konkrete innspill går primært på å avsette «BK1» til fremtidig bolig/kontor med tilrettelegging
for forlengelse av Parkveien i syd/vestlig retning. Videre ber vi om at det i dette området åpner
opp for inntil 6 etasjer begrunnet med behovet for fortetting og effektiv arealutny ttelse i sentrum .
«BK1» har også en naturlig tilgrensning til større bygningsmasser.

Området l igger innenfor dagens kommuneplan som «Senterområde Nåværende».

f or Block Watne / Røgeberg

Frank Engejordet
Distriktssjef Block Watne AS

Telefon: 97540860
E - post: frank.engejordet@blockwatne.no

Vedlegg; 6



Omriss områdeavgrensning eksisterende Kvartal 51c

317/205

317/568

317/309
317/310

317/152

317/151

317/207

317/318

317/320

317/573

317/155

317/160

317/158

Gnr/Bnr Adresse Eierforhold Areal Berørt ca areal 51c
317/205 Parkgata 2 Ringerike Kommune 3.679 kvm 2.270 kvm
317/568 Torvgata Privat 237 kvm 237 kvm
317/309 Torvgata 8 Privat 510 kvm 510 kvm
317/310 Torvgata 10 Privat 391 kvm 391 kvm
317/152 Hønengata 6B 803 kvm 803 kvm
317/151 Hønengata 6 Block Watne AS 1.981 kvm 1.981 kvm
317/155 Hønengata 8 Røgeberg 546 kvm 546 kvm
317/158 Hønengata 10 Ringerike kommune 45 kvm 45 kvm
317/573 Hønengata Røgeberg 339 kvm 339 kvm
317/160 Hønengata 12 Privat 392 kvm 392 kvm
317/320 Nygata 3 Røgeberg 775 kvm 775 kvm
317/318 Nygata 1 Privat 569 kvm 569 kvm
317/207 Parkgata 4 Privat 1.101 kvm 290 kvm

Vedlegg 1Eiendomsfordeling
Kvartal 51 c



Forslag reguleringsgrense områdeplan « Nordsia Nord»

Vedlegg 2

Forslag reguleringsgrense delfelt formål ;

Reguleringsgrense formål trafikk/kjørevei

BK1

BB2

BB3

VO1

BFK
TRF

Områderegulering
delfelt

BB2 – boliger

BB3 – boliger

VO1 – verneormåde ( eksist )

BFK – bolig/forretning/kontor ( eksist )

TRF – kjøreareal/vei

BK1 – bolig/kontor



Forslag ny Detaljreguleringsgrense «BK1»

317/205

317/568

317/309
317/310

317/152

317/151

317/207

317/318

317/320

317/573

317/155

317/160

317/158

Vedlegg 3Ny grense for
detaljregulering



Vedlegg 4
Side 1 av 3Oversiktsfoto

Nordsia

Avgrensing
områdeplan

1



2

Inndeling
Områdeplan

Side 2 av 3

Avgrensing
Detaljplan BK1

BB2

BB3

BK1

VO1

BFK
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Avgrensing
Detaljplan BK1

Side 3 av 3

Avgrensing områdeplan
Illustrerte grenser
eksist Kvartal 51c



?

?

Vedlegg 5
Tidlige skisser



Vedlegg 6
Side 1 av 2

Plan 1. etasje – 19 leiligheter - Atrium

Parkeringskjeller

Skjematisk snitt .
3 til 6 etasjer

Skisser
Atriumbebyggelse



Plan 1. etasje – 19 leiligheter
Atrium

Plan 2. etasje
23 leiligheter

Plan 3. etasje
23 leiligheter

Plan 4. etasje
17 leiligheter

Plan 6. etasje
2 leiligheter

Plan 5. etasje
6 leiligheter

Vedlegg 6
Side 2 av 2

Skisser
Atriumbebyggelse

Totalt 90 leiligheter
Fra 40 kvm til 150 kvm





Fra: Jan Solberg [jan.solberg@ba-tec.as] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Linda Kristin Nethus []; Heidi Skagnæs [Heidi.Skagnaes@ringerike.kommune.no]; 

Ingvild Johnsen Jokstad (IngvildJ.Jokstad@asplanviak.no) [IngvildJ.Jokstad@asplanviak.no]; 

om@sgark.no [om@sgark.no]; Knut Solberg (knut@eigercorp.no) [knut@eigercorp.no] 

Sendt: 04.10.2017 09:23:40 

Emne: VS: Med Hønefoss inn i framtida. Innspill til Byplanarbeidet fra Siv.ing MNIF Jan 

Solberg AS  

Vedlegg: Ba-tec AS_20171004_082228.pdf; Med Hønefoss inn i framtida.pdf; Innspill og 

beskrivelse fra Asplan Viak til regulering 26.09.17.pdf; Vinkel 1_02.jpg; Vinkel 2_02.jpg; 

Vinkel 3_02.jpg; Vinkel 4_02.jpg; Vinkel 5_02.jpg; Vinkel 6_02.jpg; Vinkel 6_03.jpg; 2961 

sammenstillingA 10.00.001 Situasjonsplan.pdf; 2961 sammenstillingA 20.0K.001 Plan 

kjeller.pdf; 2961 sammenstillingA 20.0UK.001 Plan underkjeller.pdf; 2961 sammenstillingA 

20.01.001 Plan 1. etasje.pdf; 2961 sammenstillingA 20.08.001 Plan 8 etasje.pdf; 2961 

sammenstillingA 20.09.001 Plan 9. etasje.pdf; 2961 sammenstillingA 20.067.001 Plan 6 og 7 

etg.pdf; 2961 sammenstillingA 20.02345.001 - Plan 2-3-4-5 etg.pdf; 2961 sammenstillingA 

40.00.001 Fasader.pdf; 2961 sammenstillingA 40.00.002 Fasader.pdf; 2961 sammenstillingA 

40.00.003 Snitt.pdf; 2961 sammenstillingA 40.00.004 Snitt.pdf; A10.00.001 

Situasjonsplan.pdf; A20.0K.001 Plan kjeller.pdf; A20.04.001 Plan 4. etg.pdf; A20.05.001 

Plan 5. etg.pdf; A20.06.001 Plan 6. etg.pdf; A40.00.002 Snitt.pdf; A40.00.003 Fasader.pdf; 

VS: 2961 Toalett søndre torg 

 

Ringerike Kommune 

Byplankontoret 

 

Innspill til Byplanarbeidet 
Vedlagt oversendes våre innspill . 

Vi ønsker å komme til et møte med "Byplangruppen", sammen med våre rådgivere, for å presentere våre innspill 

nærmere så snart som mulig. 

 

Med vennlig hilsen 

Siv.ing MNIF Jan Solberg as 

Fossveien 5 3510 Hønefoss 

 

Jan Solberg Siv.ing MRIF 

Daglig leder 

E-mail: jan.solberg@BA-tec.as 
Tlf: 900 133 44 

 

 

-----Opprinnelig melding----- 

Fra: skanner@ba-tec.no [mailto:skanner@ba-tec.no] 

Sendt: 4. oktober 2017 08:22 

Til: Jan Solberg 

Emne: Med Hønefoss inn i framtida. Innspill til Bypalnarbeidet 

 



«Med Hønefoss inn i framtida»

Innspill til byplan for områdene :

- Hotell Ringerike
- City - Gården
- Thoresengården
- Off. toalett på Søndre Torg

Siv.ing. MNIF Jan Solberg A/S
Fossveien 5
3510 Hønefoss

Oktober 2017



Innhold:

00. Oversiktsbilde

01. Generelt om innspillene

02. Notat fra Asplan VIAK av 26.09.2017

03. Illustrasjoner fra RIFT

04. Tegningsmappe fra SG Arkitektur :

A. Nytt hotellbygg med konferansesal på p - plassen mellom nåværende
Comfort Hotel Ringerike og Sentrumskvartalet

B. Nytt kontor/boligbygg i City - Gården

C. Oppgradering av Thoresengården med nye fasader, påbygg med 3
leilighetsetasjer og parkeringskjeller under dagens p.plass

D. Offentlig toalett på Søndre Torg med nedgang til Bryggerikjeller en



01. Generelt om innspillene til ny byplan

Vi ønsker å være med og utvikle Hønefoss - sentrum til en levende by med boliger,
butikker, hotell, kontorvirksomhet og et variert kultur - og restauranttilbud der
mennesker og hyggelig miljø er i fokus.

Vi mener at for å utvikle et sentrum videre må det tillates tettere og høyere bebyggelse
i selve bykjernen slik at det blir plass for «mer folk» i sentrum samtidig som
eksisterende gater, åpne plasser og torg bevares og utvikles til gode «vrimleområder».

Det må o gså legges til rette for biltrafikk fra områdene rundt byen slik at de som bor
utenfor byen, på en rasjonell måte kan komme inn til sentrum, få parkert og brukt
sentrumstilbudene. Privatbilene bør helst parkeres under bakken slik at plasser og
gater i sent rum kan «bli grønne» og slik at gående og syklende får prioritet.

Områdene som vi deltar i utvikling av byen, er:

- Hotell Ringerike

Hønefoss trenger et større byhotell som kan gi et bredere tilbud enn hva dagens
hotell er bygget for. Nybygget planlegges plassert på dagens parkeringsplass
mellom nåværende hotell og Sentrumskvartalet. Nybygget får parkeri ngskjeller
i 2 etasjer under bakken og nye konferanse - , møteroms - og fellesfunksjoner i 1.
etasje. I 2. – 9. etasje planlegges nye ca 111 moderne gjestero m. Totalt vil da
hotellet få en kapasitet på ca 195 rom.

De øverste etasjene terrasseres og utformes som hyggelig uteområde for gjester
og besøkende. Hotellet knyttes som tidligere sammen med «Bryggerikjelleren»
i kjelleren og nye konferansesaler i City - Gården i 2. etasje.

- City - Gården, Nybygg

Alle de gamle ølhallene i Bryggerikjelleren beholdes og er under restaurering.
Det etableres nye adkomstmuligheter som letter bruken og gir større
fleksibilitet for å utnytte disse unike rommene.

Vårt forslag o m etablering av offentlige toaletter på Søndre Torg med nedgang
til Bryggerikjelleren fra torget er en del av den samlede planen.

Den eldste dele n av City - Gården ut mot Kirke gata er under restaurering og
beholdes som den er i dag. Den nyeste delen av City - Gården, «Kjøtthallen»



med underliggende kjeller rives , og det planlegges et 8 - etasjers kombinert
nærings - og boligbygg på tomta. Nybygget vil få parkeringskjeller i 2 etasjer
som knyttes sammen med parkeringskjelleren under hotellet. Første etasje
planlegges for butikk - og kafévirksomhet, annen etasje for konferanseavdeling
og møtelokaler, tredje og fjerde etasje for kontorvirksomhet . F emte til og med
åttende etasje planlegges som moderne sentrumsleiligheter med felles
takterrasse.

- Thoresengården

Dette er en bygård beliggende sentralt ut mot Søndre Torg, men som har «gått
litt ut på dato» både når det gjelder funksjon og utseende. Gården er solid
fundamentert og har et grovt bær esystem i betong som muliggjør påbygg av 3
etasjer uten at underliggende bærestruktur må forsterkes.

Vår plan er å renovere alle fasader slik at bygget framstår moderne og mer
miljøvennlig gjennom lavere energibruk, samt bygge på tre etasjer med til
samme n 18 moderne byleiligheter.

Første etasje blir som før attraktive butikker mens annen og tredje etasje vil
være egnede lokaler for kontor - og helsevirksomhet. Under dagens
parkeringsplass planlegges det en parkeringskjeller som vil doble byggets
parkerin gskapasitet.

- 0 -

Vi gjør oppmerksom på at bygningsutforming og fasader er i en forprosjektfase og
skal utvikles videre, men alle «hovedgrep» er mer detaljert planlagt.



02. Uttalelse fra Asplan VIAK



03. Illustrasjoner fra RIFT



04. Tegningsmappe fra SG Arkitektur



NOTAT

Oppdragsgiver: Bygg og Anlegg T ekniske Consulent er AS (BA - tec) / Siv.ing MNIF Jan Solberg as
Oppdrag: 615590 - 01 – Citygården mfl - innspill
D ato: 26.09.2017
Skrevet av: Ingvild Johnsen Jokstad
Kvalitetskontroll: Sissel Mjølsnes

IN N LEDNIN G 1

BA - tec - Bygg og Anlegg Tekniske Consulenter As har planer for utvikling av Hønefoss
sentrum. Områder som ligger inn for grenser til ny omr åde reguleringsplan for Hønefoss.
Planprog rammet for denne planen er nå ute på høring med frist for innspill 9. oktober 2017.

Dette notatet er først og fremt en redegjørelse av BA - tecs planer for utvikling i sentrum .
Planene ses i sammenheng med mål og visjoner for ny områdeplan samt forslag til ny
kommuneplan som nylig har vært ute til høring og offentlig ettersyn. K onkret innspill til
planprogrammet for Områderegulering i Hønefoss er kort oppsummert avslutningsvis .

PLAN INI ATIVET TI L BA - TEC 2

3.1. Generelt:

BA - tec ønsker å utvikle kvartalene sør og nord for Kirkegata i Hønefoss sentrum . Dette
omfatter eiendommene 318/87, 228, 229 som består av Hotell Ringerike med tilhørende
tomt , Citygården og Thoresengården. Planer for utvikling nord for Kirkegata er å etablere et
nytt 9 etasjeres hotellbygg nord for Hotell Ringerike og dermed utvide hotellkapasiteten med
flere sengeplasser samt erstatte de nyeste delene av Citygården (det som omfatter bl.a
K jøtthallen) og i stedet oppføre et 8 etasjers nybygg for næring og bolig. Videre er planer sør
for Kirkegata å renovere Thoresensbygget som næringslokal e i eksisterende bygningsmasse
samt utvide med inntil 3 nye etasjer til boligformål. Tegninger l igger vedlagt dette innspillet og
er utarbeidet av arkitektkontoret S G .
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Utsnitt av kart med omriss av planområdet.

3.2. Trafikk, adkomstforhold og parkering

Adkomst: Adkomst til kvartalet med hotellet og Citygården er tenkt slik som i dag. Det vil si
med avkjøring fra Kirkegata. Kirkegata er en kommunal (b lind - ) veg med lysregulert adkomst
fra Kongens gate. Kirkegata trafikkeres av buss med innfart til rutebilstasjon i Kvernberggata.
Hvorvidt rutebilstasjonen blir liggende her i fremtiden er usikkert. Et sentralt tema i
planarbeidet for områdeplan er å vurd ere kollektivknutepunkt i byen. Evt ny lokalisering vil
trolig være mellom dagens sentrumskjer ne og den nye jernbanestasjonen som er under
planlegging. Flyttes rutebilstasjonen til nytt kollektivknutepunkt, vil Kirkegata kunne få en
annen funksjon enn hva den har i dag. Imidlertid anser vi Kirkegata som en viktig adkomstvei
og tverrakse. Den betjener blant annet hotellet vest for Kongens gate og Hønefoss kirkegård
øst for K ongens gate. Begge viktige bygg/funksjoner i sentrum. Vi forutsetter på bakgrunn av
d ette at Kirkegata også i fremtiden vil være en åpen bilveg.

ÅDT i Kirkegata er uviss mens Kongens gate (Fv.3 5 ) i dag har ÅDT 20 200 . Når ny
innkjøring og kryssplassering fra E16 inn mot Hønefoss sentrum er på plass, vil dette kunne
redusere trafikkbelastningen på FV. 35 opp mot 20%.

Adkomst til Thoresengården vil bli fra Kvernberggata .

CITYGÅRDEN HOTELLET

THORESENGÅRDEN
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Bilp arkering: Med B A - tecs planer vil e ksisterende overfla te parkering bak Hotell Ringerike
forsvinne til fordel for nytt hotellbygg. Parkeringsplassene erstattes imidlertid med nytt
underjordisk parkeringsanlegg i 2 plan som skal serve både hotell og nytt
næringsbygg/leilighetskompleks i Citygården . Foreløpige pl an er viser om lag 100
bil parkering er . D ette burde være tilstrekkelig utfra norm krav basert på forslag til ny
kommuneplan som nylig har vært ute til høring, se tabeller under. Vi har lagt til grunn at alle
leilighetene er under 80m2 for å lette regnestykken e .

Bil Sykkel
Bolig fra 60 - 80 m2 BRA = 1 plass pr boenhet 1 plass pr boenhet
Kontor/forretning/offentlig = 1 plass pr 100m2 BRA 2 plasser pr 100m2 BRA
Hotell =0,5 plass pr 100m2 BRA Utbygger definerer behov

Krav til antall parkeringsplasser i sentrumsområder basert på ny kommuneplan .

Bil Sykkel
BRA /antall enheter Behov Behov

Bolig 13 enheter 13 plasser 13 plasser
Kontor/forretning/offentlig - ny del Ca 1252 m2 BRA 13 plasser 26 plasser
Kontor/forretning/offentlig - gammel del Ca 1 600 m2 BRA 16 plasser 32 plasser
Hotell - ny del Ca 7 0 00 m2 BRA 3 5 plasser
Hotell – gammel del Ca 3410 m2 BRA 17 plasser
SUM 94 plasser 71 plasser

Beregnet parkeringsbehov for Citygården og hotelltomta etter BA - tecs planer . Reelt BRA kan avvike
fra denne tabellen.

Eksisterende parkering i Thoresengården vil omstruktureres med de nye planen til BA - tec,
men opprettholdes som parkeringsareal med om lag 20 plasser. I tillegg er det planer om
parkeringsanlegg under bakken med t ilsvarende parkeringskapasitet. Totalt 40 plasser. Med
om lag 8 eksi s terende parkeringsplasser knyttet til Thoresen bygget i Kirkegata, vil behovet til
bilparkering være dekket etter gjelden d e normkrav.

Bil Sykkel
BRA/antall enheter Behov Behov

Bolig 1 8 enheter 1 8 plasser 1 8 plasser
Kontor/forretning/offentlig - gammel del Ca 2861 m2 BRA 29 plasser 58 plasser
SUM 47 plasser 76 plasser

Beregnet parkeringsbehov for Thoresengården etter BA - tecs planer . Reelt BRA kan avvike fra denne
tabellen.

Sykkelparkering : Det foreligger ikke planer for håndtering av sykler på dette stadiet.

Varelevering mm: Citygården/hotellet. Varelevering vil skje r på bakkeplan mellom de nye
byggene. Her vil også renovasjon løses. I reguleringsplan en vil en måte se nærme re på
kjøre - og manøvreringsareal for disse funksjonene, samt for utrykningskjøretøyer. Ih t .
komm un eplanbestemmelsene ( nå til høring) skal det ved alle planforslag foreligge en
kartskisse og beskrivelse av renovasjonsløsninger som bør være iht. gjeldende forskrift.
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Thoresengården : Varelevering vil skje på bakkeplan i bakgården. Det foreligger ikke planer
for håndtering av renovasjon på dette stadiet. I dag løses renovasjon for Thoresengården i
Kvernberg gata på øst siden av bygget.

3.3. Utnyttels es grad og by ggehøyder:

Nytt hotellbygg er dimensjonert utfra bransjens signaler knyttet til hensiktsmessig størrelse
og ønsket romkapasitet på byhoteller. Med nytt bygg vil Ringerike H otell kunne tilby om lag
19 0 varme senge plasse r. Siden arealet på eiendommen er begrenset , må utnyttelsen tas i
høyden for å dekke arealbehovet. Nytt hotellbygg planlegges med 9 etasjer ( gesims kote
107.95) hvorav etasje 8 og 9 er inntrukket fr a Kongens gate for å dempe høydevirk n ingene .

Citygården planlegges med 8 e tasjer ( gesims kote 107.16) hvorav 8. etasje er inntrukket fra
Søndre Torg. De to nye byggene i dette kvartalet vil da ha tilnærmet lik maks gesimshøyde
med avtrapping sørvest.

Det «nye» Thoresenbygget planlegges med 3 nye etasjer og en gesims på ca kote 101 .2
Bygge t vil da komme høyere enn Aasen - bygget (318/62/2) som det ligger inntil.

Utfra kommuneplanens bestemmelser til sentrumsformål skal ny bebyggelse rundt sentre og
knutepunkt/stasjoner ha høy utnyttelse. I planprogrammet for områdeplan Hønefoss s tår det:
« Hønefoss skal videreutvikles som en kompakt, urbant og bærekraftig regionsenter med
tydelig identitet og bredt utvalg av funksjoner. Hønefoss bør fortettes innenfra og ut, sli k at
andelen som bor og arbeider i byen øker, og stadig flere får ganga vstand til daglige
gjøremål. Det bør tilrettelegges for flere boliger og arbeidsplasser i sentrum slik at byen
styrkes som arena for handel, tjenester, næring, kunnskap, kultur og opplevelser. Videre
utbygging og fortetting må samtidig ta hensyn til, og by gge videre på byens historie og
kulturmiljøer, identitet og kvaliteter. Det bør leggs til grunn en bymessig utforming og
bebyggelsesstruktur, med høy arkitektonisk kvalitet. Hønefoss skal v æ re et bysentrum med
aktivitet til ulike tider av døgnet, med varie rte boligtyper for beboere i alle aldre, og væ re
attraktivt for alle befolkningsgrupper uavhengig av funksjon.

Citygården og Hotelltomta vil anslagvis ha 79 % BYA mens Thoresensgården vil få i om lag
96 % BYA.

Tomteareal BRA m2 BYA m2 % BRA % BYA
3286.7 m2 2584 m2 78,6%

Beregnet utnyttelsesgrad for Citygården og Hotelltomta .

Tomteareal BRA m2 BYA m2 % BRA % BYA
2085,7 m2 2000 m2 (anslått) 96 %

Beregnet utnyttelsesgrad for Thoresengården.

Diskusjon knyttet til byggehøyder og utnyttelsesgrad vil bli et sentral tema i
reguleringsplanprosessen.
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3.4. Lekearealer, MUA og andre uteområder

Hønefoss opplever det kjente mønsteret med at eldre flytter til sentrum og barnefamilier
overtar eneboligene i utkanten. Det er høyst sannsynlig at de som etablerer seg i
se ntrumskjernen er eldre og unge uten barn. Viktigere enn å etablere ensidige lekeplass er er
derfor å skape/bevare /utbedre andre felles møteplasser for mennesker i ulike aldergrupper.

I planene til BA - tec er det ikke angitt lekeplasser eller andre felles ut eoppholdsarealer på
bakkeplan. I stedet er det lagt opp til store takterrasser på de nye byggene som skal fungere
som felles oppholdsarealer. Boligene planlegges i tillegg med hver sin private ballkong .
Ønsker man kontakt på bakkeplan vil Søndre Torg være en naturlig møteplass. Her er det
bant annet opparbeidet lekeplass med ulike apparater. For mer variert lek og aktiviteter for
eldre barn, vises det til lekeplass en ved Hønefoss barnehage og tidligere Livbanen. Denne
ligger om lag 250 m sørøst for planområdet. Hønefoss idrettspark ligger snaue 1 km unna i
samme retning. Hønefoss idrettspark er en idrettsarena beliggende i friluftsområdet
Schjongslunden , på Sørsiden i Hønefoss . Her er det både fotball - , friidrett og i shockeybane.

Kvalitet på uteområder vil bli et sentralt tema i reguleringsplanen.

3.5. Støy

Planforslaget vil ikke føre til økt støybelastning på nærområdet . Vegtrafikkstøy må utredes.
Andre støykilder anses som irrelevant.

3.6. Estetikk og utforming - historikk

Kvartalene som planlegges har lang historie, men omfattes ikke av hensynssoner «Bevaring
kulturmiljø». Ingen eksisterende bygg er fredet eller Sefrak - registret.

Tilpasning til eksi s terende (bygnings - ) miljø vil bi et sentralt tema i planarbeidet.

3.7. Teknis k infrastruktur og miljø /klima og energi

Løsninger for håndtering av vann - og avløp, deriblant overvann er ikke vurdert på dette
stadiet. En registrerer derimot at mye av ledningsnettet i Hønefoss er nedslitt og trenger
utskifting / oppgradering.

Oppvarmingskilder er ikke vurdert.
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INNSPILL TIL PLANPROGRAM FOR 3
OMRÅDEREGULERIN GSPLA N I HØNEFOSS

BA - tec har intensjon om å starte reguleringsplan prosessen for nevnte områder høsten 201 7 .
For tiltakshaver er det viktig at deres plana rbeid ikke blir satt unødvendig på vet n som en
følge av pågående områdeplan i Hønefoss.

Så vidt vi kan se vil BA - tecs planer for utvikling støtte opp om mål og intensjoner for
byutvikling i områ deplane n ; Realisering av planen vil kunne gi flere sentrumsnære boliger og
flere arbeidsplasser i Hønefoss sentrum. Tiltaket vil bidra til ve k st innefra og ut i tråd med
fremtids visjoner for Hønefoss sentrum. Vi kan ikke se at u tviklingen vil være
barriereskapende og den vil heller ikke berøre viktige rekreasjonsområder eller andre felles
uterom.

Vi mener at nye reguleringsplaner som er i tråd med overordna mål og visjoner i
planprogrammet og ellers uten interessekonflikter mellom rekreasjons områder og
utbyggingsområder, bør kunne behandles i planperioden før ny områdeplan vedtas.
Imidlertid bør det stilles krav til dokumentasjon og utredning av viktige tema. Vi leser av
utredningsprogrammet at flere tema skal undersøkes og/eller utredes. Blan t annet skal det
utarbeides en byanalyse som ser nærmere på funksjoner, strukturer, høyder etc. Andre
sentrale tema er sol - og skyggestudier, rapport knyttet til kulturminner og kulturmiljøer og
rapporter knyttet til teknisk infrastruktur og miljø. Før di sse overordnede utredingene er
tilgjengelige, bør temaene belyses for enhver ny « sentrumsplan » for å avdekke evt.
konsekvenser på influensområdene.

Det bør vurderes frikjøpsordninger for henholdsvis parkeringskrav og lekeområder/ felles
uteoppholdsareal i områder for fortetting. Det synes å være i tråd med ideer fra
planprogrammet. Der påpekes det at gjennom etablering av offentlige eller felles (allment
tilgjengelige) strøkslekeplasser som uteareal for tett boligbebyggelse, vil en oppnå bedre
kvalitet på utearealene som gjerne blir små og skyggefulle hvis hver enkelt utbygger skal
oppfylle kravet på sin tomt. Allerede i kommuneplanen som nå har vært ute på høring er det
åpnet for at det kan gjøres dispensasjon fra lekeplasskravet ved fortetting i
sentrums områdene.

Temaen e parkering/lekeområder bør være en del av utbyggingsavtalene.
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From: Ketil Myrseth <km@sgark.no> 

Sent on: Monday, August 14, 2017 2:59:17 PM 

To: Jan Solberg <jan.solberg@ba-tec.as> 

Subject: VS: 2961 Toalett søndre torg 

Attachments: 2961 tegn.pdf (41.91 KB), -a01 Situasjonsplan.pdf (69.06 KB), -a10 Plan kjeller bryggerikjelleren.pdf (65.06 KB), -A11 

Mellomplan.pdf (75.53 KB), -a12 Plan 1. etg.pdf (109.17 KB), -A23 Snitt.pdf (61.3 KB), -A30 Fasader.pdf (155.59 KB) 

    

 
Her kommer toalett og nedgang til bryggerikjelleren. 
  
Ketil Myrseth 
Sivilarkitekt MNAL 
  
SG arkitektur as 
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3511 Hønefoss 
  
Tlf.: 92 86 44 00 
Tlf. sentralbord:  32 17 06 20 
  
  
  

Fra: Trygve Mysen  
Sendt: 14. august 2017 14:43 
Til: Ketil Myrseth 
Emne: 2961 Toalett søndre torg 
  
  
  
Trygve  Mysen 
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Tronrud Eiendom AS - Arnemannsveien 3, 3510 Hønefoss - Org nr. 942 984 154
Tlf: +47 40 10 10 90 - www.tronrudeiendom.no

Ringerike kommune
Att: Miljø- og Arealforvaltning
Postboks 123, Sentrum

3502 HØNEFOSS

Hønefoss, 9. oktober 2017

Områderegulering Hønefoss - innspill til varsel om oppstart og
forslag til planprogram

Vi viser til deres referanse 17/1379 vedrørende områdeplan for Hønefoss.

Tronrud Eiendom er positive til at det er igangsatt arbeid med områderegulering for
Hønefoss. Vi forventer at planleggingen vil legge rammer for utvikling av sentrumsområdene
i tråd med intensjonene som er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel. Vi forventer at
planarbeidet vil legge vekt på å underbygge at «Hønefoss skal være det mest spennende
vekstområdet på Østlandet», som er målsetningen i kommuneplanens samfunnsdel.
Tronrud Eiendom vil, som en stor grunneier og eiendomsutvikler i vår region, gjerne bidra
aktivt til planarbeidet og stiller gjerne ressurser til rådighet for å bistå kommunen med
nødvendige avklaringer.

Innspill til planarbeidet:

Planområdet:
Planområdet dekker i hovedsak området som i dag omfattes av reguleringsplan nr. 64. Det
er oppgitt at det tas sikte på å avregulere gjeldende reguleringsplaner som overlappes av ny
plan. Vi forutsetter at nyere planer innenfor området videreføres i ny områdeplan og at
igangsatte planer danner grunnlag for ny områdeplan.
Slik planområdet er avgrenset rundt Hønefoss stasjon er vi usikre på om planområdet i
tilstrekkelig grad vil gi rom for avklaring av fremtidig vegsystem rundt stasjonen, inkludert
nødvendige adkomster inn mot Hønefoss stasjon.

Medvirkning i planarbeidet:
Ringerike kommune angir at det legges opp til bred medvirkning underveis i planprosessen
gjennom åpne informasjonsmøter og planverksted/temamøter der det er oppgitt at
organisasjoner, lag og foreninger vil inviteres spesielt.
Vi forutsetter at kommunen også vil ha et utstrakt samarbeid med grunneiere og
næringsinteresser innenfor planområdet, da et slikt samarbeid er nødvendig for å kunne
sikre realisering av utviklingsplaner.
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Vi ønsker oss et bredt anlagt samspill der grunneiere tas med i tidlig dialog for å komme frem
til gode løsninger for alle parter. Kommunen egne eiendommer vil i en slik sammenheng
kunne brukes aktivt for å komme frem til gode løsninger for byen gjennom frivillige avtaler
mellom partene. Vi mener at arbeidsmøter underveis i prosessen vil oppfylle
Formannskapets intensjon ved behandling av planprogrammet.

Fremdrift:
Ringerike kommune har i kommuneplanens samfunnsdel fastsatt en målsetning om 10 000
nye innbyggere innen 2030 der 70% av veksten skal komme i Hønefoss. Vi tror det er viktig
at fortetting/vekst i Hønefoss i hovedsak gjøres ved fortetting «innenfra og utover» og at
kommunen kontinuerlig arbeider for at veksten styres i ønsket retning.
For at det skal være realistisk å nå denne målsetningen mener vi utbyggingen må skje
kontinuerlig i hele perioden. Lokale byggeprosjekter er et viktig bidrag til lokalt næringsliv og
sysselsetting. Vi tror det er avgjørende at det byggeaktiviteten opprettholdes og at ikke
igangsetting av prosjekter «samles opp» til etter vedtak av byplan. Dette vil medføre uheldige
svingninger i arbeidsmarkedet lokalt og økte priser når byggingen igangsettes. Vi viser i
denne sammenheng til rapporten fra Høgskolen i Sørøst-Norge «Ringeriksregionen rigget for
vekst» fra 2016 og modellen for regional vekst.

Planprogrammets fremdriftsplan (pkt 6.4) angir at vedtak av ny områdeplan forventes høsten
2019. Pr d.d. ser det ut til at arbeidet allerede ligger etter foreslått fremdriftsplan, noe som er
svært uheldig (høring av planprogram er to måneder forsinket, og høringsfrist er utvidet med
10 uker (fra 6 til 16 uker).
Planprogrammets fremdriftsplan bør strammes opp og vi mener perioden mellom 1. gangs
behandling og sluttbehandling kan forkortes slik at vedtak av planen ikke skyves ut i tid til
tross for forsinket oppstart.
Fremdriftsplanen bør suppleres med flere delmål som gir arbeidet en oversiktlig fremdrift for
alle aktørene i prosessen.
Vi mener videre det er uheldig at kommunen ikke rutinemessig bekrefter mottak av innspill til
planarbeid. Dette medfører usikkerhet for parter som leverer innspill vedrørende om innspillet
er kommet frem og vil bli tatt med i vurderingen. Vi mener kommunen som et minimum bør
bekrefte mottak av innspill med et skriv der fremdriften i planarbeidet fremgår.

Parallelloppdrag – Fremtidsbilder for Hønefoss:
I parallelloppdraget fikk 3 arkitektgrupper fritt spillerom for tanker om utvikling av Hønefoss
sentrum. Evalueringskomiteen har i sine anbefalinger lagt vekt på viktige momenter for god
byutvikling. Vi mener det er spesielt viktig å legge vekt på at byen må bli et attraktivt
næringsområde for forretninger og annen tjenesteytende næring.
For å oppnå attraktive næringsområder (utenfor kjøpesenter) tror vi Hønefoss sentrum bør
deles i soner. Vi tror det er behov for «høykommersielle soner» der alle lokaler på bakkeplan
skal forbeholdes handel. I sidegater og mindre sentrale deler av sentrumsområdet bør det
tillates etablert boliger i 1. etg, men gjerne med innslag av næringslokaler.
For å tilrettelegge for senere transformasjon av områder med boliger på bakkeplan kan det
feks. stilles krav om økt takhøyde for boliger i 1. etg. Økt takhøyde i 1. etg vil gi enklere
mulighet for å omdisponere til næringslokaler dersom behovet endrer seg i fremtiden.
Vi ser for oss at fremtidens Hønefoss vil ha en begrenset «høykommersiell» sone med
utgangspunkt rundt Søndre Torg (gjerne fra Fengslet, opp mot Kuben, Søndre Torg og ned
mot Sentrumstorget, mens boliger tillates etablert mot gateplan i mindre sentrale gater.
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Planfaglig tema for utredning:
Vi mener kommunen bør vurdere parkering i sentrum som en del av transportutredning, i
tillegg til nevnte planfaglige tema. En parkeringsforskrift for sentrum bør være så fleksibel at
utbygging av bolig/næring kan gjennomføres med eller uten parkering.
Vi tror Hønefoss sentrum også i fremtiden må ha god tilgang for bil og gode muligheter for
parkering. Hvordan krav om opparbeidelse av parkering vil påvirke bruk av bil i sentrum bør
være et eget utredningsteam i arbeidet med ny byplan.

Med vennlig hilsen
Tronrud Eiendom AS

Ellen Grønlund
Utviklingsdirektør

Mobiltelefon: 95 73 38 66
E-post: ellen@tronrudeiendom.no



Fra: Ole Haakon Opperud [oppole@online.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 08.10.2017 19:33:09 

Emne: Innspill til Områderegulering Hønefoss 

Vedlegg:  

Hønefossen og elva er det historiske grunnlaget for byen Hønefoss. Byen skusler bort denne viktige og sentrale 
arven, dersom dette ikke gis en overordnet føring i byplanen. Og det er menneskenes mulighet for i framtiden å 

få nærkontakt og opplevelse av fossen og elva som må tilrettelegges. 

 

Øyaområdet er hjertet i historien om Hønefoss, og en nedbygging av dette området vil være en ubotelig 

handling. Det bør utarbeides en alternativ utnyttelse der hele eller deler av området åpnes ut mot fossen og 

tilrettelegges for folks opplevelse av fossen. For å illustrere den sagbruksvirksomhet som startet opp her, bør det 

vurderes etablert eksempler på den historisk utviklingen av sagbrukene, herunder om noen av de eksisterende 

bygningene kan benyttes. Ringeriksdistriktet har en rik treforedlingshistorie, og et samspill med Kistefoss kan 

utvikles til et treforedlingsmuseum. Et samspill med den gamle og nye kraftstasjonen kan utvikles til et 

elvekraftmuseum. 

 
Tippen er et område som har en kontaktflate med et stort vannspeil i elva og med god forbindelse til  Petersøya 

og Nordsiden/Nordre park. Dette bør i størst mulig utstrekning tilrettelegges som park og aktivitetsområde. 

Lillehammer har på Sportsplassen opparbeidet et flerbrukstilbud til barn og unge som er vellykket eksempel på 

et aktivitetsanlegg. 

 

Petersøya må bevares som naturområde og det bør etableres gangbro mot elveskråningen  ved Søndre park og 

gangveg langs elva mot Sjongslunden. 

 

Konsentrert bybebyggelse bør konsentreres mellom Kongensgate og Holmboesgate, og området ved Hønefoss 

stasjon. Stasjonen bør flyttes sentralt i byen, ved at brorparten av triangelet St. Olavsgate, Stabellsgate, 

jernbanesporet bygges opp i høyde med jernbanesporet. Et slikt bygg vil i tillegg kunne romme viktige 

transportfunksjoner, med jernbanestasjonen på toppen. 
 

Dersom dette ikke er gjennomførbart, bør dette triangelet benyttes til høyhusbebyggelse. En byggehøyde på 10 

etasjer eller mer vil av  landskapsmessige hensyn best plasseres her, og ikke ut i landskapsrommet i eksisterende 

bykjerne. I tillegg bør Meieriområdet og arealene vestover benyttes til høyhus. 

 

Med hilsen Ole Haakon Opperud 

Norderhovsgt 12 

3510 Hønefoss 

 

E-post: oppole@online.no 

Tlf: 92622654 
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       Ringerike kommune, areal- og byplanktr., 

       postboks 123 sentrum, 3502 HØNEFOSS 

postmottak@ringerike.kommune.no 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Områderegulering for Hønefoss 
Oppstart av planarbeid og forslag til planarbeid 

Saksnr. 17/1379-7 

Det fremlagte planforslag legger frem fire hovedmålsetninger/temaer til behandling. Vi har 

valgt å gi innspill til tre av temaene, og har følgende merknader med begrunnelser: 

I. Merknader med begrunnelser ang. hovedmålsetning 2: Byutvikling og fortetting – 

styrke sentrum gjennom fortetting med boliger og arbeidsplasser. 

1) Planarbeidet legger opp til at Løkka og Schjongstangen inkluderes i en felles områdeplan 

med sentrumskjernen. Vi ber om at Løkka og Schjongstangen fjernes fra planarbeidet og 

at boområdet beholder sin eksisterende reguleringsplan som er fra 10.04.2014. Dette er et 

intakt, velfungerende småhusområde med bo- og livskvalitet i den sydligste del av byen. 

Vekst i sentrum vil hovedsakelig komme i byens nordvestlige område med 

kollektivknutepunkt ved jernbanestasjonen. 

2) Områder på nordsiden av nytt kollektivknutepunkt ved Hønefoss jernbanestasjon og nord 

for Soknedalsveien samt områder på sørsiden av stasjonen og Øya-utbyggingen 

representerer et betydelig potensial for byutvikling. Områdene representerer en øst/vest-

akse og blir en viktig sentral bydel sammen med nord/syd- aksen, som rommer byens 

historiske bygårdsbebyggelse mellom Stangs gate og Nordre Torg. Dette bør bli 

sentrumskjernen for attraktive og aktive opplevelser, handel og møteplasser for byens 

befolkningsgrupper, besøkende, turister og mulige tilflyttere. Stedet står for en bærende 

bystruktur, hvor det historiske og det nye moderne Hønefoss møtes, skapes og utvikles. 

3) Fortette ledige arealer innenfor eksisterende sentrumsstruktur. Ny bebyggelse i sentrum 

må ta hensyn til kvartalsstrukturen, verneverdig bebyggelse, kulturmiljøer og byggehøyde 

til nærliggende bebyggelse. 

Begrunnelser:  

Ang. merknad 1: 

 Kart: Ringerike kommune.  Kart: Ringerike kommune. 

I 2017, og senest juni 2017, informerte 

Ringerike kommune via Ringerikes Blad at 

arealet innenfor den røde streken er det 

området kommuneadministrasjonen mener 

bør omfattes av byplanen. … men  

… men, i juli 2017 er planområdet utvidet, 

boområdene Løkka og Schjongstangen med 

småhusbebyggelse, er tatt inn i planarbeidet 

for Hønefoss sentrum. 
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Det kan synes som planforslaget har som målsetning å lage områderegulering for et 

sentrumsområde som vedrører tre ulike boområder: 1) Hønefoss sentrum, 2) Løkka og 3) 

Schjongstangen, hvert boområde med sitt særpreg – sin historie, identitet og bo- og 

livskvalitet. Det kan vanskelig finnes likhetspunkter mellom småhusbebyggelsen på Løkka og 

Schjongstangen og bygårdsbebyggelsen i flere etasjer med næringslokaler i første etasje i 

Hønefoss sentrum. Men det er trolig ikke meningen å la bykjernen intervenere boområdene 

Løkka og Schjongstangen ved oppkjøp med event. riving/ fortetting av hus for å bygge 

bygårdsbebyggelse i flere etasje i dette området? Det vil i tilfelle være svært ødeleggende for 

helheten i boområdet Løkka og Schjongstangen – ett av byens mest velregulerte, attraktive og 

aldersvennlige bomiljø i Hønefoss. Livskvalitet og opplevelse av glede, tilhørighet og trivsel 

preger menneskene i alle aldre som befolker boområdene. Løkka og Schjongstangen er ett av 

boområdene i Hønefoss som har reguleringsplan av nyere dato, fra 10.04.2014. 

Både Løkka og Schjongstangen med sin bebyggelse bidrar til å styrke Hønefoss bys historie. 

Rådgiver i bygningsvern, Jo. Sellæg, fastslår Hønefoss som Østlandets jugendby. Buskerud 

Fylkeskommune anvender begrepet ‘Jugendbyen Hønefoss’ [jfr. «Verneverdige kulturmiljøer 

i Buskerud»]. Riksantikvarens NB! register og Buskerud fylkeskommune angir at 

kulturmiljøer i Hønefoss omfatter: flere store bygårder i jugendstil i et området rundt Søndre 

Torg, Stabells gate, Øya-området og Hønefoss Brugs jugendgavler (som er blitt et symbol for 

Hønefoss) samt verneverdig villabebyggelse på Løkka. Jugendbygningene viser variasjon 

innenfor stilperioden og ble tegnet av flere sentrale arkitekter. Områdene med verneverdig 

bebyggelse i sentrumskjernen og på Løkka blir omtalt som nasjonale og regionale viktige 

kulturmiljøer med en høy grad av autentisitet og høy arkitektonisk og kunstnerisk verdi. 

Rambøll viser til at autensitet er knyttet til konseptet om en opplevelsesøkonomi, som er viktig 

for å gjøre seg attraktiv enten det er i turismesammenheng eller for å trekke til seg investorer, 

flere innbyggere eller annet. Autensitet fremheves som særlig viktig når folk skal velge hvilke 

steder de vil besøke og hvilke produkter de vil kjøpe. (Jfr. Kulturarv som ressurs i 

samfunnsutviklingen. NIBR-rapport 2016:7, side 12): 

http://www.bfk.no/Documents/BFK/Kulturminnevern/Regional%20plan/NIBR-rapport-2016-7-

Kulturarv-som-ressurs-i-samfunnsutvikling-Buskerud-fylkeskommune.pdf  

Schjongstangen ble, i henhold til kulturminneregistreringen til Jo. Sellæg i 2000-2002, satt 

opp som ett av kulturmiljøene i Hønefoss. De steds- og verdikvalitetene som finnes på 

Schjongstangen dokumenterer områdebetydning for helhetlig bebyggelse etter 1950. 

Boområdet er strengt regulert, med hus på små tomter lagt på linje og med lekeplass, idretts- 

og friluftsområde. Hus og hager skaper på en forbilledlig måte estetikk og balanse i harmoni 

med det tilstøtende gateløpet på Løkka. Schjongstangen har bebyggelse i funksjonalistisk stil: 

hovedsakelig eneboliger og tomannsboliger, samt et kvartal med firemannsboliger med 

byggmesterfunksjonalisme i østre del. I vestre del av Schjongstangen, i Thornes gate mellom 

Schjongs gate og Dronningens gate, ligger tre eneboliger på linje med preg av mangfold i 

funksjonalistisk stil, tegnet av arkitekt Arnfinn Sæter. En av eneboligene, Thornes gate 7, har 

en svært høy grad av autentisitet og ble i 2002 angitt av Jo. Sellæg som bygning med høy 

antikvarisk verdi. Tomannsboligen i Schjongs gate 10, tegnet av arkitekt Amund Robøle, fikk 

samme verdibestemmelse av Jo. Sellæg. I nærheten ligger byens eldste småbruk fra 1600-

1700-tallet [Kulturminne; innenfor byområdet Hønefoss kjenner vi ikke andre hus med så høy 
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alder (unntatt Hov, som er revet)], og fremstår i dag som et av byens fineste og mest 

komplette sveitserstilshus.  

Kulturmiljøene Løkka og Schjongstangen speiler tidligere samfunn med sin bebyggelse, og 

bidrar til å styrke Hønefoss bys historie og identitet og gir menneskene identitet, tilhørighet og 

ståsted for egen tilværelse og fremtid. Det er slike bomiljø unge familier ønsker å bosette seg i 

– og må bevares for fremtiden. Vi ber om at boområdet Løkka og Schjongstangen fjernes fra 

planarbeidet og beholder sin gjeldende reguleringsplan fra 2014. 

Ang. merknad 2: En eventuell fortetting av Løkka og Schjongstangen i den sydligste del av 

byen er også betenkelig når veksten av sentrumskjernen hovedsakelig vil komme i byens 

nordvestlige område ved kollektivknutepunktet ved Hønefoss jernbanestasjon. På nordsiden 

av jernbanestasjonen ligger gamle næringsområder som representerer et betydelig potensial 

for sentrumsnær byutvikling, og åpner for en ny bydel – kalt det nye bydelssenteret Torget 

Vest i RB 3.10.2017 – som kan sys sammen med byen. Områder nord for Soknedalsveien 

med lav utnyttelse kan likeledes gi ny bebyggelse. En bro- eller tunnelforbindelse over/under 

Ådalselva, som plankartet [figur 2-5] gir pekepinn om, synes vesentlig i dette området. 

Utbyggingsområdene har sentral beliggenhet i forhold til kollektivknutepunktet ved 

jernbanestasjonen og sentrumskjernen, og vil skape en ny og tidsmessig vekstretning for 

Hønefoss. 

På sørsiden av Hønefoss jernbanestasjon finnes det planer om omfattende bebyggelse og 

utvikling langsetter Ådalselva og Hønefossen – og helt ned til Tippen. Området ved fossen 

hører tett sammen med byaksen i nord/syd-retning, et område som er nært knyttet til byens 

opprinnelse: området mellom Stangs gate og Nordre Torg med Riddergården. Sammen med 

bykjernens historiske kulturmiljøer – sin verneverdig bebyggelse ved Søndre Torg, kvadratisk 

gatestruktur med forretninger, kaféer og restauranter, Øya-området med «Loyds marked» og 

Tronrud/Snøhettas forslag til tømmertorg på bybrua, samt Nordre Torg med Blyberghaugen 

og «Gladhuset» – vil denne bydelen kunne bli et viktig område for attraktive natur-, kunst- og 

kulturopplevelser, handel og møteplasser for byens befolkningsgrupper, besøkende, turister 

og mulige tilflyttere. Stedet her, hvor nord/syd-aksen og øst/vest-aksen samles, blir en 

bærende struktur i byen hvor det historiske og det nye, moderne Hønefoss møtes, skapes og 

utvikles. Kommunen bør samtidig bestemme at dette blir en bysone hvor mer støy kan 

forventes. 

Ang. merknad 3: Det er ledige arealer innenfor sentrumskjernen for utbygging – blant annet 

asfalterte parkeringsplasser og utdaterte bygninger (f.eks. Det gamle Kefas-bygget), og det er 

store områder øst for Hønengaten som venter på utbygging. 

Frem til nå er sentrumsbygårdene med ulike stiluttrykk fra ulike perioder vernet og bevart. 

Dette gjør at den historiske bykjernen i sentrum har beholdt mye av sin opprinnelige karakter 

og gatestruktur, og fremstår som et sentrum med god historisk dybde. Kulturarven som 

Hønefoss har, må ikke svekkes ved fasadeendringer, riving, tilbygg, høyde, fortetting, ol, men 

heller «selge» byen som f eks Østlandets jugendby ved å kommunisere kulturarven på utallige 

måter – kampanjer, arrangementer med aktiviteter som omvisninger, utstillinger, etc. 

Utfordringen vil bli at ny bebyggelse i sentrum må tilpasses eksisterende bebyggelse. Og 
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viktig i den sammenheng er, som planforslaget sier: Utarbeide bestemmelser og retningslinjer 

som stiller krav til høy estetisk kvalitet og sikrer godt samspill mellom ny bebyggelse på den 

ene siden og byens målestokk og byens verneverdig bebyggelse og miljøer på den andre. 

Vedrørende byggehøyde sier Jan Solgård det veldig rett i RB 4.7.2017: I Hønefoss sentrum 

har det fra tidligere vært bygninger varierende fra 2 til 4 etasjer, eventuelt med tilbaketrukket 

5. etasje. Og om man tar området mellom Nordre Torv og Stangs gate bør det fremdeles være 

hovedregelen. Dette området, som er nært knyttet til byens opprinnelse, utgjør sentrum i byen 

og bør få beholde sitt ”småbypreg”. Fra Stangs gate og til Kvernbergsundet bør man kunne 

øke til 6 etasjer mot gate, kanskje til og med til 8 etasjer inne i kvartalene. Høyere bør ikke 

bebyggelsen i Hønefoss bli. 

Husk! Det at Hønefoss fremdeles har beholdt sitt småbypreg er byens fremste kort i konkur-

ranse med andre tilsvarende byer, hvor småbypreget ofte er malt i stykker av ”utviklingen”, 

og av noen’s usvikelige tro på ”keiserens nye klær” (Jan Solgård, RB 4.7.2017). 

 

II. Merknader med begrunnelser ang. hovedmålsetning 3: Mobilitet – snu utviklingen og 

tilrettelegge for gange og sykkel. 

1) Anlegge ny turvei (gang- og sykkelvei) langsetter Storelvas elvekant som binder 

sykkelveien i Ringeriksgata med den oppgraderte gang-/sykkelveien fra Tippen til 

Petersøya. 

2) Ny nær ringvei på østsiden av Storelva og/eller tunnel/kulvert, f eks under nåværende 

hovedgjennomfartsåre, som slik kan tllbakeføres til en levende bygate i Hønefoss. 

Begrunnelser: 

Ang. merknad 1: Det er gjort et godt arbeid i oppgraderingen av turveien fra Tippen til 

Petersøya. Det mangler i dag en sammenhengende gang- og sykkelvei mellom 

Schjongslunden og Petersøya langsetter Storelva. Det er i dag fullt mulig å spasere/sykle fra 

Søndre Park/ «Slottet» og sørover gjennom boligområdet Løkka og Schjongstangen ned til 

sykkelveien i Ringeriksgata. Men hvis en ønsker en ny forbindende gang- og sykkelsti ved 

elvekanten nedenfor Aabenraagata frem til nederkant av Søndre Park, kan en bygge opp en 

passe bred elveforbygning med til dels grov stein langs etter elvekanten for å hindre for store 

endringer mot utgravning av masser på stedet. Det bør fylles så høyt med pukk/stein at 

høyden er over de fleste flommene. 

Samtidig som en får en sammenhengende gang- og sykkelvei langs Storelva, vil en kunne få 

et opptil kraftig bolverk mot utgravning av masser som elva kan forårsake. 

Ang. merknad 2: Biltrafikken i Hønefoss er tidvis kødannende – trafikken er for stor til 

veinettet. Med økende antall innbyggere i sentrumsområdet vil biltrafikken øke. En mulig 

løsning kan være en ny nær ringvei på østsiden av Storelva, som kan betjene trafikken til 

kommende utbygging i Krakstadmarka og ny bebyggelse i området Øvre Hønengata Øst. 

Også boområder i Haug vil kunne ha nytte av en slik ringvei. Men en annen, og bedre 

mulighet, er tunnel fra sørsida (nær der køen starter) – under byen – og over til nordsida (der 
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køen slutter). Det må være rundkjøringer ved hvert utløp og i eventuelle grenpunkt inne i 

tunnelen. En grentunnel opp til kollektivknutepunktet ved jernbanestasjonen er nødvendig, og 

kan kombineres med bro/tunnel over/under Ådalselva [jfr. Pkt. I, merknad 2]. Tunneltraseen 

kan anlegges under nåværende hovedgjennomfartsåre, som igjen kan tilbakeføres til en 

levende bygate i Hønefoss. 

En tunnel vil avlaste trafikk-kapasiteten i byen uten å gripe voldsomt inn i eksisterende 

bebyggelse og gatestrukturer. 

 

III. Merknader med begrunnelse ang. hovedmålsetning 4: Styrke offentlige rom, parker 

og blågrønne strukturer. 

Schjongslunden og Petersøya, to sentrumsnære grønne lunger som er viktige for byen med 

fine områder for nærturer. 

1) Kommunen må nå, med ny regulering av Schjongslunden, innta en aktiv holdning til de 

grønne verdier i disse områdene. For Schjongslundens del at det gjennomføres et 

administrativt vern av det som fortsatt er igjen av naturområdet – slik en i dag har på 

Hovsenga. Med det kunne en få satt en tydelig strek som markerer at naturområdet skal 

bevares, og at ingen behøver å legge planer for å etablere noe på det. 

2) Det er naturlig å se Petersøya i sammenheng med Søndre Park – sammen ville disse kunne 

bli et fantastisk parkområde. 

3) Byens naturområder, de historiske bymiljøene på Sørsida og Nordsida og det moderne 

Hønefoss fra bydelssenteret Torget Vest, Øya-området til Tippen, er bærende strukturer 

som bidrar til å gjøre sentrum til et attraktivt sted å oppholde seg for alle 

befolkningsgrupper, som parallelloppdraget anbefalte – en aldersvennlig by med kvalitet. 

Begrunnelser: 

Hønefoss er i en spesielt gunstig situasjon som fortsatt har to flotte naturområder inntil 

bykjernen, som kan gi innbyggerne et tilbud om friluftsliv uten at de behøver å først sette seg 

inn i en bil. Områdene er særs viktige for eldre mennesker og familier med små barn, men 

også for joggere og mennesker i alle aldre som bor i bykjernen og nærliggende boområder. 

Gangstien i Schjongslunden er trolig kommunens mest benyttede tursti. Når Schjongslunden 

og Petersøya etter hvert kombineres med en ny forbindende gang- og sykkelsti ved 

elvekanten, kan en faktisk få en ganske bra lang spasertur i fin natur. De to naturområdene har 

da også noen veldig gode kvaliteter. Først og fremst nærheten til elva, men spesielt i 

Schjongslunden er vegetasjonen utenom det vanlige. Få, om noen, områder i kommunen har 

en samling av majestetiske furutrær (bl.a. furulunden ved vestre adkomst) og høyreiste 

lauvtrær (skogslunden lenger inn i frilufts- og rekreasjonsområdet) – med rikt fugleliv – som 

gir området et sjeldent egenartet og estetisk karaktertrekk. En rik forekomst av blåveis og 

hvitveis er til stor glede for mange om våren. Det er viktig å presisere at det er politisk vilje i 

Ringerike kommune til å bevare og kvalitetssikre det unike natur- og friluftsområdet i 

Schjongslunden for allmennheten til rekreasjon og friluftsliv. 
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Da vedtak i sin tid ble gjort om utbygging av det nye fotballstadionet i Schjongslunden (AKA 

arena), ble det satt som en forutsetning fra kommunestyret at det skulle foretas en vurdering 

av alle verdier tilknyttet natur, friluftsliv og rekreasjon i Schjongslunden. Men noen slik 

utredning har, så langt vi har kunnet registrere, aldri blitt foretatt. Men kommunen har satt 

verdi på bynære friluftsområder: Schjongslunden er et A-område med meget stor friluftsverdi 

hvor tiltak/reguleringsplan som forringer områdets verdi som friluftsområde ikke bør 

igangsettes. Grønn Plakat (2000) angir Schjongslunden for øvrig som byens grønne lunge 

med meget stor verdi for allmennheten. I forbindelse med høringsutkastet Mulighetsstudie for 

Schjongslunden idrettspark – forslag til konsepter har det kommet frem ønsker om en ny stor 

fotballhall og nok en ishall i Schjongslunden. Tanker om anlegg for skateboardaktivitet, som 

er ekstremt støyende, har også vært fremme. Nå har det i blant blitt forsikret om at turstiene 

vil bli opprettholdt i området. Men det burde være elementært at en tursti har ikke den samme 

verdien om en vegg av haller og støyende nærmiljøanlegg blir bygget ved rekreasjons- og 

naturområdet og turstien. Helsedirektoratets veileder nevner en konfliktavstand på 300 meter. 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012), pkt. 2.3 sier: 

«Kommunen bør unngå å lokalisere nye støykilder slik at verdifulle rekreasjonsområder og 

stille områder forsvinner eller reduseres i omfang. Fravær av støy er en forutsetning for at 

frilufts- og rekreasjonsområder og kulturmiljøer skal ha full verdi». Langs turstien bør det 

være fritt og åpent på begge sider med natur i slik bredde at en ikke har inntrykk av å gå i et 

idrettshallområde eller bli utsatt for miljøforurensende støy. Det er stillheten og 

naturkvaliteter som allmennheten søker i Schjongslunden. 

Det er naturlig å se Petersøya i sammenheng med Søndre Park – sammen ville disse kunne bli 

et fantastisk parkområde. Så vidt vi vet ble det for noen år siden lagt frem en ideskisse for 

parkmessig utnytting av Petersøya. 

 

Tenker en seg Hønefoss med sterk befolkningsvekst med Ringeriksbanen, vil Schjongslunden 

og Søndre Park med Petersøya kunne bli byens unike blågrønnesone. Og med den nære 

kommunikasjonsforbindelse med Øra, Nordre Park og Glatved Brygge blir dette byens Hyde 

Park eller Loyd Park ved Storelvas bredder med ender, gjess og svaner, hvor også 

utleiemuligheter for robåter kan være et aktuelt tiltak – elva som en blågrønn lunge gjennom 

byen. 

Det er verdt å ta med i det videre planarbeid at byens naturområder og de historiske 

bymiljøene fra Stangs gate på Sørsida med kulturmiljøet ved Søndre Torg/Stabells gate til 

Nordre Torg og Riddergården på Nordsida, samt det moderne Hønefoss fra bydelssenteret 

Torget Vest, Øya-området til Tippen, er bærende strukturer som bidrar til å gjøre sentrum til 

et attraktivt sted å leve for alle befolkningsgrupper, som parallelloppdraget anbefalte – en 

aldersvennlig by med kvalitet. 

Med vennlig hilsen 

Bodil Gusgaard og Eirik Ørbog 

Thornes gate 7 



Fra: Randi/Hans [hanob@online.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 10.10.2017 21:38:46 

Emne: Merknad til "Områderegulering Hønefoss". 

Vedlegg:  

  
Jeg har en merknad som gjelder AVGRENSINGEN AV PLANOMRÅDET: 
  
En hovedpremiss for planarbeidet virker å være Ringeriksbanen, med etablering av et 
trafikk-knutepunkt nær nåværende stasjon.  Det bør da være et viktig poeng å få etablert 
mange boliger nært opp til dette knutepunktet. 
  
Underlig da at dette blir liggende helt i utkanten av planområdet.  Det kan se ut som man 
skal vurdere fortetting f.eks. på Schjongstangen – over en kilometer unna stasjonen – mens 
arealene rett på andre siden av jernbanelinja skal ligge urørt. 
  
Skal man fortette virker det naturlig å starte med arealene nærmest mulig trafikk-
knutepunktet, og da bør de aktuelle arealer være med i planarbeidet. 
  
  
En annen problemstilling har også en side til arealer som ligger utenfor planområdet:  Hvor 
skal handel skje?   Tradisjonen er jo at folk reiser inn til byen for å handle.  Nå kan man øyne 
en utvikling der folk i byen må reise ut av den for å handle.  Det må diskuteres om dette er 
ønskelig.  Med begrensninger av biltrafikk i byen, samtidig som man er slepphendte med å 
tillate etablering av handel utenfor byen, er det uunngåelig at handelen i byen lider.  Å tro at 
kundene som handler på Hvervenmoen nå, er helt andre mennesker enn de som handlet i 
byen før, er  jo ganske naivt. 
  
Så jeg håper det gjøres en grundig vurdering av byens rolle som handelssentrum, og hva som 
bør gjøres – og kanskje særlig hva som ikke bør gjøres – for at byen skal beholde den rollen. 
  
Med hilsen 
Hans  Bergan 
  
  



Fra: Knut Ridderhus [knutridderhus@icloud.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Marianne Wethal [mariweonline.no@icloud.com]; Per Martin Nordli 

[per.martin.nordli@gmail.com] 

Sendt: 09.10.2017 19:50:29 

Emne: Planarbeid Hønefoss 

Vedlegg:  

 

 

Kort innspill til planarbeidet for Hønefoss sentrum. 
 

Jeg kommenterer litt generellt til planarbeidet, en grundigere 

analyse vil kreve mer tid enn jeg har til disposisjon for tiden. 
 

Planens avgrensning 

Hvis man  tar utgangspunkt i at Forkortelse av Bergensbanen skal 

ligge som premiss i planen, må det tenkes forholdsvis kraftig 

byvekst. I Hønefoss er det , etter mitt syn, rom for en fortetting på 

"ubenyttede" arealer i sentrum og lite rom for riving av eldre 

bebyggelse, enten fordi mye har verneverdi i seg selv, eller har 

verneverdi som del av bebyggelsesstrukturen og dermed har 

betydelige miljøkvaliteter. 

Av de områdene som har stort utviklingspotensiale og ligger 

sentrumsnært er Eikli, øvre del av Hønengaten, gamle meieriet og 

Tolpinrud, som alle ligger utenfor planområdet.  At ikke nettopp 

disse ligger innenfor med de utviklingsperspektivene det er logisk 

å tenke seg, synes å være en forglemmelse som må 

revurderes.  Områdene jeg nevner ligger innenfor det man 

definerer som akseptabelt for gang- sykkelavstand og samtidig et 

effektivt småbusstilbud med hyppige avganger. 
 

Det er viktig å utvikle en plan som ikke genererer konflikt, men 

som ivaretar det som gjør det attraktivt å satse og trives i 

Hønefoss, derfor er det ekstremt viktig å gi rom for en kvalitativt 

god byutvikling som ikke er trendbasert men fundert på de 

kvaliteter som foreligger, historisk og visuellt, og fortolke dette 

over i et samtidsuttrykk som de som er her nå, og i fremtiden kan 

glede seg over ! 



 

Med hilsen 

Knut Luxengaard Ridderhus 

Sivilarkitekt 
 

 

Med vennlig hilsen 

Knut Luxengaard Ridderhus 

 



Olav Aukrusts vei 22
0785 Oslo
Tlf.: 90934640
knut.helle@vikenfiber.no

Sivilarkitekt Knut Helle

Tegn.: Tegn.kontroll:

Godkjent: Dato:

Mål:

Filnavn:

29.09.2017

Knut Helle

Knut Helle
Knut Helle

Detaljregulering
Detaljregulering

1:1

PLAN OM RÅDE

Utsnitt planområde, avgrensning med stiplet tykk strek.

PLAN OM RÅDE
Storgaten 1 5,

Norderhovsgaten 24 og
Sundgaten 6



Viser til saksnr. 17/1379-9, brev om oppstart av 431 Områderegulering Hønefoss. 
Ønsker med dette å starte arbeidet med detaljregulering av eiendommene, Storgaten 15, Norderhovsgaten 24 og 
Sundgaten 6. Parallelt med områdereguleringen for å følge opp hovedtrekkene områdereguleringen. Ønsker 
dialog med arbeidsgruppen for, "431 Områderegulering av Hønefoss" for utvikling av eiendommene. Og å delta 
på planverksted/temamøter.  
  
Bestillingsskjema oppstartmøte for reguleringsplan og kart over planorådet er vedlaggt 

 

 
For Nils og Sigrid Helle 
Siv.ark. Knut Helle 
knut.helle@vikenfiber.no 
Tlf. : 90934640 
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Sendes til: Ringerike kommune, Areal - og byplankontoret v/avdelingsleder
postmottak@ringerike.kommune.no

BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE FOR REGULERINGSPLAN

Stedsnavn
Storgaten 15, Norderhovsgaten 24 og Sundgaten 6

Gnr/bnr
318/78, 318/29 og 318/136

Dato for utfylling 20.09 2017

Skjema er utfylt av Sivilarkitekt Knut Helle

Gjeldende planstatus
- Kommuneplan
- R eguleringsplan

Arealdel av kommuneplan , avsatt til sentrumsformål .
Eiendommene ligger i det område som det er varslet
oppstart av 431 Områderegulering Hønefoss.

Forslag til plantype
- Områderegulering
- Detaljregulering
- Reguleringsendring

Mindre endring
Ordinær endring

Detaljregulering

Informasjon om ønsket regulering (omtal hvert punkt med hele setninger)
Hovedformål og intensjoner Formålet for reguleringen er å avklare rammer for utnyttelse

av eiendommene . Eiendommene har vært regulert gjennom
" Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan
for Hønefoss sentrum, Ringerike kommune " som
f orretning/kontorer

Eiendommene har i parallelloppdrag ( Asplan - Viak, Dyrvik -
jaja - Hjellnes og DRMA - Everday - Rambøl) "Fremtidig
utvikling av Hønefoss sentrum" blitt behandlet som o mråde
for fortetting og sentrumsutvikling .

Dagens situasjon i området Storgaten 15 og Norderhovsgaten 24
Bygningstype: Butikk/forretningsbygning
Næringsgruppe: Varehandel, reparasjon av motorvogner
Forretningsbygg med verkstedhaller i mur/betong. T ilbygg i
bærende stålkonstruksjon med bindingsverk i tre . En etasje
med kjelle r under deler av bygget . Utea real er for
betalings parkering.
Leietagere i dag driver bilutleie og bruktbutikk

Sundgaten 6
Bygningstype: Enebolig
Bolig i murverk fra 30 - årene , to etasjer med kjeller og kaldt
loft . Opparbeidet grøntareal , hage.
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Omfang
Størrelse på planområde,
antall enheter o.l.

Areal tomt: Storgaten 15 = 1104 kvm
Norderhovsgaten 24 = 918 kvm
Sundgaten 6 = 1000 kvm

Sum areal 3022 kvm
Konsekvensutredning (KU)
Vurder ing og begrunnelse av
om planen faller inn under
KU - for skrifta
Konsekvenser
Positive og negative.
Aktuelle utredningstemaer.
Skal omtales selv om tiltaket
ikke utløse r krav om KU etter
forskrifta

Fortetting
Parkering
Del av fremtidig sykkel veg
Avgrensing mot villa bebyggelse

Eksisterende kunnskap
Hva finnes av kartlegging?

Eiendomsforhold Storgaten 15, Norderhovsgaten 24: Sigrid Helle
Sundgaten 6 : Ergon AS ved Nils Helle

Aktuelle tema for diskusjon Ønsker å detaljreguler eiendommene parallelt med
områdereguleringen for å følge opp hovedtrekkene
områdereguleringen . Ønsker dialog med arbeidsgruppen for ,
" 43 1 Områderegulering av Hønefoss" for utvikling av
eiendommene .

Forslag til plannavn Storgaten 15, Norderhovsgaten 24 og Sundgaten 6

Mottaker og fakturaadresse for
gebyr for saksbehandling

Sivilarkitekt Knut Helle, Olav Aukrusts vei 22, 0785 Oslo

Følgende dokumentasjon skal
legges ved bestillingsskjemaet:

1. Kart med forslag til planavgrensning (pdf)
Ved reguleringsendring skal planavgrensning vises
oppå gjeldende reguleringsplan.

2. Forslag til planavgrensning i sosi - format
Kan evt. ettersendes etter oppstarts møtet.

3. Annet: (skisser , flyfoto, omtale osv., listes opp: )

Fra forslagsstiller vil følgende personer delta i oppstartsmøte t
Funksjon Navn Tlf E - post
Forslagsstiller
Skal alltid møte

Knut Helle
Nils Helle

90934640
91111731

knut.helle@vikenfiber.no
nils.helle@gmail.no

Fagkyndig
Skal alltid møte

Knut Helle 90934640 knut.helle@vikenfiber.no

Grunneier(e) * Nils Helle
For Sigrid Helle,
Knut Helle

91111731

90934640

nils.helle@gmail.no

knut.helle@vikenfiber.no
Evt. andre
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*Dersom grunneier ikke stiller ønsker kommunen en intensjonsavtale mellom grunneier og
forslagsstiller.



Fra: Ole Hervik Frantzen [olefran@gmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 09.11.2017 20:07:43 

Emne: innspill til byplanlegging saksnr 17/1379-7. 

Vedlegg:  

Hei. 

 

Sikkert litt sent å svare på denne men her kommer mine innspill til byplanlegging rev brev 

med saksnr 17/1379-7. 

 

Under kommer jeg med to innspill og først må jeg bare si at dette er ikke noe nytt - dere 

trenger bare ta lærdom av de andre byer har gjort.  

 

1. Legg til rette for sykkel. Og med det så skal ikke sykkel sidestilles med gående - det skal 

sidestilles med kjørende. Ikke lag gang og sykkelsti - lag BIL OG SYKKELVEI. Det finnes 

drøssevis av byer som skiller sykler, gående og bilister.  

 

Ringerike kommune er vel den enste kommunen i verden som bygger en skole i 2017 hvor det 

ikke er planlagt sykkelsti eller gangvei. Dette var også nevnt i en eksamensoppgave for 1. 

bygg ingeniør ved NTNU sommer 2017 

 

2. Områder rundt fossen og elva må utnyttes bedre. ALLE byer du reiser til er sentrum 

lokalisert rundt elven eller fossen som går igjennom. Det å ha en parkeringsplass på tippen 

burde også inngå i en eksamensoppgave  

Ellers er alt supert. Heia Ringerike :) 

 

Ole 



Fra: Arnbjørn Moløkken [arnbjorn@molokken.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 13.10.2017 12:41:54 

Emne: Nr. 431 Områderegulering Hønefoss - oppstart av planarbeid og forslag til planprogram 

Vedlegg:  

Viser til brev av 4.07.2017 med saksnr. 17/1379-7 vedr. områderegulering Hønefoss og oppstart av planarbeid og forslag til planprogram. 
 
Vi ser ut fra kartutsnittet at St.Hanshagen boligsameie vil være inkludert i den planavgrensning som er skissert i brevet. Samtidig nevnes trafikkavvikling som 
et sentralt punkt. Styret i Sameiet behandlet dette brevet i sitt styremøte torsdag kveld 12.oktober 2017. Styret ser at det foreløpig er tidlig i planprosessen, 
men vi vil allikevel allerede nå nevne de miljømessige konsekvensene som måtte følge av et valg av Ankersgate, eller deler av denne, som en løsning for ny 
gjennomkjøringsvei nordover i Hønefoss. Om dette området blir aktuelt å vurdere må ny vei legges i tunnel.  
 
Vi har også fra flere av våre beboere fått tilbakemelding om ulempene de 9 store bjørketrærne som står plassert tett til den ytterste blokken i Ankersgate 
skaper ved at terrassene på denne tiden av året fylles med blader og rakler, i tillegg til at de skygger en del for sola. Det er derfor ønskelig at i alle fall noen 
av disse felles og erstattes av annen beplantning. Styret i sameiet er klar over at det foreligger et kommunalt vedtak om at disse trærne skal stå, og at det 
kanskje ligger utenfor denne planprosessen å ta stilling til dette spørsmålet, men om en justering av reguleringsplanene kan åpne for en ny vurdering ville 
det vært ønskelig.  
 
Vi tillater oss å sende denne tilbakemeldingen noen dager etter fristens utløp etter avtale med Ole Einar Gulbrandsen. 

 
 
På vegne av styret i St. Hanshagens boligsameie 
 
Arnbjørn Moløkken 
Styreleder 

 
 







 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/708-2   Arkiv:   

 

Annullering av vedtak i sak 145/17 av 5. desember 2017.  
 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyrets vedtak i sak 145/17 av 5. desember 2017 annuleres. 

Nytt vedtak: 

1. Utvalgets forslag i 14 punkter tas til etterretning.        

2. Forslagene utredes og realitetsbehandles i forbindelse med behandlingen av 

tertialrapport. 

 

  

Beskrivelse av saken 

Kommunestyre vedtok 5. desember i sak 145/17 Arbeid og aktivitet 2017- Holtenutvalgets 

innstilling følgende: 

1. Utvalgets forslag i 14 punkter tas til etterretning.  

2. Hovedutvalg for helse, omsorg og velferd følger opp kommunestyrets vedtak om avsetning 

på kr 3 mill. for hjelpetiltak overfor sosialhjelpsmottakere og personer som er nær ved å 

bli det. StjerneGruppen, Fontenehuset og Menova AS benyttes i tillegg til kommunen i 

dette arbeidet. Hovedutvalget legger frem forslag til tiltak og kostnadsrammer for 

formannskapet etter hvert som tiltak kan iverksettes.  

3. Det fremmes egen sak om eierstrategi og økt bruk av Menova AS. Saken skal være basert 

på at Menova AS brukes til en ytterligere innsats for bl.a. sosialhjelpsmottakere.  

Dette vedtaket står i kontrast i kommunestyrets vedtak 30. november i sak 133/17 Årsbudsjett 

2018 – Handlingsprogram 2018-2021: 

Det avsettes kr 3 mill. som en reserve i 2018 for hjelpetiltak overfor sosialhjelpsmottakere og 

personer som er nær ved å bli det. Reserven disponeres av formannskapet til tiltak foreslått av 

rådmannen eller formannskapet selv. 

Kommunelovens § 47 beskriver årsbudsjettets bindende virkning. Budsjettvedtaket om 

avsetning på kr. 3 mill. er derfor uten tvil bindende.  I det kommunestyret også i samme vedtak 

avgir myndighet hva gjelder disponeringen, er det et spørsmål om ikke hele vedtaket er 

bindende. Altså ikke bare det økonomiske innhold 

Dette, og det faktum at vedtak i sak 145/17 indikerer at rådmannen må gå til 

direkteanskaffelser av tjenester fra konkrete navngitte firma uten anbud, bryter med lovverket 

om offentlige anskaffelser. Det er derfor vanskelig for administrasjonen å realisere vedtaket. 



 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen forstår at kommunestyrets intensjon i vedtak 145/17 er å gi rådmannen klare 

signaler om mulige samarbeidspartnere i det videre arbeidet. Problemet oppstår når slike 

signaler blir gitt i vedtaks form og framstår dermed som førende. 

Regelverket om når rådmannen kan gå til direkte anskaffelser og når kommunen må benytte 

anbudskonkurranser er strengt, men kommunen har god kompetanse på området, og 

rådmannen vil håndtere dette på en riktig og hensiktsmessige måte. Rådmannen kan selvsagt på 

ingen måte overse lovverket, og vil aldri bevisst legge fram forslag for politisk behandling som 

ikke er i tråd med gjeldende lovverk og regler. 

Rådmannen anbefaler at kommunestyret annulerer sitt vedtak i sak 145/17 av 5. desember 

2017 og fatter nytt vedtak i tråd med rådmannens innstilling i saken. Rådmannen vil da kunne 

forholde seg til budsjettvedtaket i sak 133/17 av 30 november 2017. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 Ringerike kommune, 16.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

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

Arkivsaksnr.: 18/62-3  Arkiv: 614  

 

Sak: 23/18 

 

Saksprotokoll - Status godkjenning av barnehager og skoler  pr. 01.01.18 etter forskrift 

om miljørettet helsevern  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Status om godkjenning av barnehager og skoler per 1.1.18 etter forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler tas til orientering. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 20.02.2018: 

 

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. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/62-2  Arkiv: 614  

 

Sak: 4/18 

 

Saksprotokoll - Status godkjenning av barnehager og skoler  pr. 01.01.18 etter forskrift 

om miljørettet helsevern  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Status om godkjenning av barnehager og skoler per 1.1.18 etter forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler tas til orientering. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 07.02.2018: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

Formannskapet. 
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- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/62-1   Arkiv:   

 

 

Status godkjenning av barnehager og skoler  
 

Forslag til vedtak: 

Status om godkjenning av barnehager og skoler per 1.1.18 etter forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler tas til orientering. 

 

  

Sammendrag 

Alle barnehagene og 9 av de 14 kommunale grunnskolene i Ringerike er godkjent etter 

forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 

Det er nå totalt 20 skoler i kommunen, og 14 av disse er godkjent. 

For å oppnå godkjenning må det være gode intern-kontrollrutiner på plass, i tillegg må det 

fysiske – bygningsmessige være innenfor forskriftens bestemmelser. 

Det har siden 2011 blitt arbeidet systematisk og planmessig godt, for at barn i førskole- og 

grunnskolealder samt ansatte skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø, og barnehager og skoler 

skal oppnå en godkjenning. 

Ved siste store fullførte byggeprosjekt, Sokna skole, gjenstår det en gjennomgang av 

uteområdet før godkjenning kan bli gitt. Dette planlegges gjennomført våren 2018 når snøen 

har blitt borte. 

Når Benterud skole tas i bruk 1.1.19, blir Eikli skole nedlagt. 

Forestående utbygginger ved Ullerål skole og Hov ungdomsskole fører trolig til at alle 

grunnskolene i kommunen blir godkjente. Hønefoss skole er vedtatt nedlagt når Ullerål skole 

er ferdig utbygd.  

Nes skole er godkjent etter forskriften, men en fløy skal også fornyes i økonomiplanperioden. 

 

Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern, gjennomfører tilsyn ved 

barnehager og skoler etter egen plan. En godkjenning kan trekkes tilbake dersom tilsyn viser at 

det er avvik i henhold de krav forskriften stiller. 

Oversikt over status godkjenning av barnehager og skoler etter forskrift om miljørettet 

helsvern pr. 1.1.18.: 
 

 

Virksomhet  Navn Antall Status  Merknad 

Private   Dagmamma 1  Britt B-. Østli  Godkjent 



- 

Familiebarnehager 

 

2  Fegri Godkjent    

3  Solstad Godkjent   

4  Skogstjernen Godkjent 

5  Vesleveien  Godkjent   

6  Viul Godkjent   

7  Hundremeterskogen Godkjent  

8  Bondeheimen Godkjent 

Barnehager 9  Almemoen  Godkjent   

10  Almgrenda   Godkjent   

11  Blåbærskogen Godkjent   

12  Dalsbråten Godkjent  

13  Espira Hovsmarka Godkjent  

14  Espira Trygstad Godkjent 

15  Hov Godkjent   

16  Kirkemoen Godkjent  

17  Nedre Auren gårdsbhg. Godkjent  

18  Smeden Godkjent  

19  Sokna natur- og gårdsbhg. Godkjent  

20  Tolpinrud  Godkjent  

21  Åsatua naturbarnehage Godkjent 

  22 Eikli Godkjent 

23 Hallingby  Godkjent    

     24 Haug Godkjent   

 25 Heggen Godkjent 

   26 Heradsbygda Godkjent   

27 Hvervenmoen Godkjent   

28 Hønefoss  Godkjent 

29 Nes Godkjent 

30 Tyristrand  Godkjent 

31 Ullerål Godkjent   

32 Veien Godkjent    



- 

 

Virksomhet  Navn Antall Status  Merknad 

Kommunale Barneskoler 33 Eikli Ikke godkjent    

34 Helgerud Godkjent   

35 Hønefoss Ikke godkjent    

36 Kirkeskolen Godkjent   

37 Ullerål Ikke godkjent  

38 Vang Godkjent   

39 Veien Godkjent  

Kombinerte skoler 

og  

ungdomsskoler 

40 Hallingby Godkjent    

41 Nes Godkjent    

42 Sokna  Ikke godkjent 

43 Tyristrand Godkjent 

44 Haugsbygd ungdomsskole Godkjent    

45 Hov ungdomsskole Ikke godkjent    

  46 Veienmarka ungdomsskle Godkjent  

Private Barne- og u-skole 47  Steinerskolen Godkjent 

Barneskole   48 Steinsfjorden skole Godkjent m/disp 

49 Ringerike Montesorri Godkjent 

Fylkes-

kommunale 

Videregående skoler 50 Hønefoss videregående Godkjent 

51 Ringerike videregående Ikke godkjent 

  52 Arbeidsinstituttet Godkjent 

 

 
 

Beskrivelse av saken 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har vært gjeldende siden 1996. 5 

kommunale skoler mangler fortsatt godkjenning. 

Som det framgår av oversikten, gjelder forskriften både for private, fylkeskommunale og 

kommunale virksomheter. 

Sak om status for godkjenning av skoler og barnehager har blitt lagt fram årlig siden 2012. 

Den intensiverte innsatsen de siste årene har gitt resultater. Det er i hovedsak behovet for 

omfattende fysiske tiltak som er årsaken til at det fortsatt er 5 skoler som mangler 

godkjenning. 

Dette vil løse seg når nye og rehabiliterte skolebygg tas i bruk. 

 

Økonomiske forhold 

I vedtatt handlingsprogram for 2018 – 2021 ligger følgende investeringer inne for skoler: 

 
 Tallene betyr beløp i 1000 

Investeringstiltak 2018 2019 2020 2021 Sum 

Oppgradering skolebygg 3 000 3 000 0 0 6 000 

Benterud skole 171 000 4 000 0 0 175 000 

Nes skole – ny barneskolefløy 5 000 6 000 0 0 11 000 

Ullerål skole med idrettshall 75 000 158 000 90 000 0 323 000 

Hov u.skole med idrettshall 2 500 2 500 50 000 180 000 235 000 

 



- 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er opptatt av at førskolebarn, grunnskoleelever og ansatte skal ha det trygt og 

godt i barnehager og skoler. Alle skal derfor ha sine tilbud ved enheter som er godkjent etter 

forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Rådmannen er glad for at stadig flere 

skoler blir godkjent, men er kjent med at det er flere store bygningsmessige utfordringer ved 

skolene som mangler godkjenning. 

Når Sokna skole trolig oppnår godkjenning etter befaring av uteområdet våren 2018, og 

Benterud skole tas i bruk 1.1.19, vil Hønefoss skole, Ullerål skole og Hov ungdomsskole 

mangle godkjenning. 

Når investeringene i vedtatte handlingsprogram er gjennomført, Ullerål skole er ferdig utbygd, 

Hov ungdomsskole utbygd/rehabilitert og Hønefoss skole nedlagt, forventer rådmannen at 

samtlige kommunale grunnskoler har status som godkjente. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Kommunestyret 
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Arkivsaksnr.: 18/679-1   Arkiv:   

 

 

Rutiner for netthets - Ringerike kommune  
 

Forslag til vedtak: 

Rutiner for håndtering av netthets i Ringerike kommune vedtas.  

 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn: 

Netthets av kommunens ansatte, blant annet på sosiale medier, er et økende problem. 

Rådmannen ser at ansatte i barneverntjenesten er spesielt utsatt. Kommunen har et ansvar for 

å ivareta de ansattes psykososiale arbeidsmiljø jfr. aml. § 4-3.  

Netthets er trakassering, sjikane, hatprat eller trusler formidlet gjennom internett, for 

eksempel på egne nettsider eller i sosiale medier. Netthets er ikke et juridisk definert begrep, 

men en samlebetegnelse for hendelser med ulik alvorlighetsgrad. Samlebetegnelsen 

«netthets» viser til at det er noe som skjer på nett, og ikke ansikt til ansikt. 

Rapport fra Fellesorganisasjonen (FO) vår 2017 viser at 20 prosent av ansatte i barnevernet i 

Norge vurderer å slutte i jobben sin på grunn av netthets. Netthets påvirker arbeidsmiljøet og 

kan skape utfordringer med frykt for egen trygghet og opplevd merbelastning som kan 

resulterer i sykefravær. Som en ytterste konsekvens kan netthets påvirke sikkerheten til barna 

som Barnevernstjenesten arbeider med. Vi forstår at barnevernets arbeid kan skape sterke 

følelser hos dem som berøres, likevel må det være nulltoleranse for grov hets og trusler, 

uansett hvor de framsettes. 

 

Beskrivelse av saken: 

Rådmannen vil signalisere at kommunen som arbeidsgiver har nulltoleranse for netthets av 

ansatte i Ringerike kommune. Rådmannen satte derfor ned en arbeidsgruppe som fikk i 

oppgave å se på hvordan arbeidstakerne kan ivaretas, samt utarbeide rutiner for håndtering av 

netthets. 

Arbeidsgruppen har bestått av Kommunalsjef barn og unge Marianne Mortensen, 

Kommunikasjonssjef Mats Øieren, Verneombud for barneverntjenesten Monica Rype, 

Kommuneadvokat Rune Erstad og advokat Geir Kristiansen ved kommuneadvokatkontoret. 

Arbeidsgruppen avholdt et møte med politiet den 14. november for å innlede et samarbeid og 

drøfte hvordan vi kunne ta tak i netthetsproblematikken. Kommunen har videre innledet 

dialog og et nært samarbeid med kommunens politikontakt. 



- 

I tillegg har arbeidsgruppen utarbeidet forslag til rutiner for netthets. Ved utarbeidelsen av 

rutinene har vi sett på eksempler fra andre kommunen og rutinene som foreslås vedtatt er i det 

alt vesentlige hentet fra tilsvarende rutiner for Kristiansand kommune. Rutinene er sendt på 

høring, blant annet til barneverntjenesten.  

Rådmannen har også igangsatt et arbeid med utarbeidelse av rutiner for trusler og vold for 

ansatte i kommunen. Når disse er endelig utarbeidet vil rutinene for netthets implementeres 

med rutinene for vold og trusler. 

 

Juridiske forhold: 

Rutinene skal sørge for at straffbar netthets anmeldes av kommunen i samråd med den enkelte 

arbeidstaker. Det er allikevel noen tilfeller som må anmeldes av den enkelte arbeidstaker. 

Dette kan være brudd på opphavsrettigheter, eksempelvis der det legges ut bilder av 

kommunens ansatte på sosiale medier i strid med åndsverkloven § 45 c. Slike opphavsrettslige 

brudd på åndsverksloven må anmeldes av den enkelte ansatte. 

 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannen er bevisst det ansvar kommunen som arbeidsgiver har for de ansattes 

psykososiale arbeidsmiljø og rådmannens oppfatning er at kommunen som arbeidsgiver skal 

ha nulltoleranse mot netthets av kommunens ansatte. Rutiner for håndtering av netthets skal 

medvirke til å ivareta den enkelte ansatte som utsettes for dette. Samtidig er rådmannen 

opptatt av at kommunen skal samarbeide nært med blant annet politiet rundt denne 

problematikken.  

Rådmannens anbefaling er at kommunestyret vedtar rutiner for håndtering av netthets i 

Ringerike kommune. 

 

 

 

Vedlegg: Rutiner for netthets Ringerike kommune 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Marianne Mortensen 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



- 
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Rutine for håndtering av netthets Ringerike kommune 
 

Formål 
Formålet med rutinebeskrivelsen er å bidra til at medarbeidere som opplever 
netthets får rask og riktig oppfølging av arbeidsgiver. 
 

Grunnlag 
Netthets av kommunens ansatte, blant annet på sosiale medier, er et økende 
problem. Rådmannen ser at ansatte i barneverntjenesten er spesielt utsatt. 
Kommunen har et ansvar for å ivareta de ansattes psykososiale arbeidsmiljø jfr. aml. 

§ 4-3.  
 

Beskrivelse 
 
Ansvar/myndighet 
 
Medarbeiders plikter som opplever/oppdager netthets 
 

 Sikre dokumentasjon. Hvilket nettsted gjelder det, tid og sted. Dette kan 
eksempelvis gjøres ved å ta skjermdump eller fotografere skjermen. Det er 
viktig at dokumentasjonen er leselig. 

 Varsle nærmeste leder. Dette gjelder også om du i øyeblikket ikke vurderer 
tilfellet som alvorlig. Nærmeste leder kan ha kjennskap til forhold du ikke 
kjenner til, og leder kan bidra med en tilleggsvurdering av alvoret i hetsen. 

 Dersom det er en kollega som oppdager hetsen, varsles normalt nærmeste 
leder som igjen varsler den som er utsatt. 

 I samarbeid med nærmeste leder, vurderes videre handling 

 Rapporter avvik i henhold til KF Kvalitetssystem. 

 

Hva gjør leder 
 

 Setter av tilstrekkelig tid til å sikre rask og sikker oppfølging. 
 Sjekk at medarbeider har sikret dokumentasjon ved å ta skjermdump eller 

fotografere skjermen. Sjekk at innhold er leselig. Dokumentasjonen skal også 
inneholde hvilket nettsted det gjelder, tid og sted. 

 Sikre at avvik er rapportert i henhold til KF kvalitetesystem.  

 Vurdere videre handling (se handlingsalternativer.) 
 Ved behov for støtte, kontakt leder av administrativ støtteenhet som 

samordner med Personalenheten som eventuelt kobler på f.eks. 
kommuneadvokaten eller kommunikasjonsrådgiver. Støtte til vurderingen: 
«Er dette netthets?» Se vedlegg 1, virkeområde 

          «Er det straffbar netthets?» Se vedlegg 2, aktuell juss  
 
 
Videre handlingsalternativer – samarbeid mellom leder og ansatt 
Du kan velge en eller flere av mulighetene nedenfor: 

 Ignorer hendelsen, registrer i avvikssystemet, KF kvalitetsystem. 
 Ta kontakt med personen bak (nærmeste leder samarbeider med den 

berørte). 
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 Rapportere eller slette det aktuelle mediet (nærmeste leder i samarbeid med 
den berørte). 

 Melde saken til neste ledernivå. 
 Koble på verneombud, tillitsvalgt eller begge. 

 Vurdere politianmeldelse. 
 Politianmeldelse (Enhetsleder har ansvaret for at det anmeldes i samråd med 

den fornærmede) 
 
Støtte til vurderingen: «Hvordan går jeg frem for å slette eller rapportere?» Se 
vedlegg 3, oppskrifter –sletting og rapportering. 
 

Oppfølging 
Leders oppgaver: 

 Ansvar for at det blir vurdert om bistand er nødvendig, hvilken bistand som er 
nødvendig og over hvor langt tidsrom. (Eks. er bruk av 
bedriftshelsetjenesten, intern psykolog, fastlege) 

 Vurdere sammen med ansatt om saken tas opp på avdelingsmøte eller 
ledermøte. 

 Ansvar for at det blir vurdert om arbeidsgiver også må gå til tiltak som 
involverer den ansattes pårørende. 

 Ansvar for å sikre bistand til å følge det aktuelle mediet etter avklarte 
intervaller i en definert periode. 

 Kontakter kommunikasjonsenheten om nødvendig for å få ytterligere bistand 
til medieovervåkning. (Enheten har adgang til begrenset, automatisk 
medieovervåkning). 

 
Verneombudets oppgaver: 

 Skal ivareta arbeidstakers interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. 
 Skal også ta initiativ og gi beskjed om forhold som medfører ulykkes- eller 

helsefare. I slike situasjoner har verneombudet plikt til å varsle arbeidsgiver, 
og varsle dem som er utsatt for fare. 

 Har sammen med arbeidsgiver ansvar for å utarbeide rutiner for å forebygge 
og sikre god håndtering om netthets skjer. 

 Kan være en pådriver overfor arbeidsgiver. Sammen kan de hjelpe ansatte 
både når det gjelder å forebygge og håndtere netthets. 

 Kan bistå i møter med arbeidsgiver og i planlegging av tiltak. 
 
Tillitsvalgtes oppgaver: 
 

 Skal ivareta sine medlemmers interesser i henhold til lov og avtaleverk, og 
kan være en viktig samarbeidspartner for arbeidsgiver for å arbeide 
systematisk med å forebygge og håndtere netthets. 

 Kan bidra med dialog og eventuelt initiativ til videre oppfølging, og hjelp til å 
komme i kontakt med verneombudet. 
 

Nettressurs (se vedlegg 3 oppskrifter – sletting og 
rapportering)www.slettmeg.no 
Her vises det til hvem som har ansvar for at hele eller deler av aktiviteten blir 
utført og hvem som har myndighet til å foreta beslutninger. Det er i denne 
sammenheng ikke snakk om juridisk ansvar slik det er definert i 
profesjonslovene eller særlovgivningen. 
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Kvalitetsmål 
Rådmannen vil gjennom prosedyren signalisere at kommunen som arbeidsgiver har 
nulltoleranse for netthets av ansatte i Ringerike kommune. 

 

Evaluering 
I hver sak som bekymring om netthets oppstår skal det evalueres om prosedyren er 
fulgt. Og om utførelsen i samsvar med regelverkskrav, brukerkrav eller interne krav 
og kvalitetsmål. Prosedyren bør evalueres en gang i året og det bør gjennomføres 
jevnlige evalueringer i enheter som er sterkt beslatet av netthets.  

 

VEDLEGG 1. VIRKEOMRÅDE 
Veileder/prosedyre ved netthets for ansatte/enheter i Ringerike kommune  
23.01.18 
 
1. Innledning 
Veilederen tar for seg netthets som kan knyttes til en persons ansettelsesforhold til 

Ringerike kommune uavhengig av om netthetsen foregår i arbeidstiden.  
Netthets eller nettsjikane er et arbeidsmiljøproblem, et samfunnsproblem og det er 
et hinder for fri ytring om meningsutveksling i samfunnet. 
Veilederen skal bidra til at både ansatte og ledere vet hva de skal og kan gjøre ved 
netthets. Den skal også bidra til at organisasjonen har et etablert rammeverk for 
hvordan netthets håndteres. 
Veilederen gir den enkelt leder og ansatte støtte til å foreta en vurdering i den 

enkelte sak. 
 
2. Hva er netthets 
Netthets er hets, sjikane, trakassering eller trusler formidlet på internett. 
Eksisterende lover, regler og rutiner vil i stor grad dekke eller overlappe feltet 
netthets. Det er likevel behov for en egen veileder for netthets. Netthets kan for 
eksempel kreve at en går til spesielle tiltak knyttet til mediet hetsen er fremmet i, og 
adgangen til misbruk av nettmedier er stor. Hets på internett har stor spredning 
samtidig som det kan treffe målrettet på enkeltpersoner og deres nærmiljø. 
Netthets som har karakter av trusler omfattes også av en egen rutine ved vold og 
trusler.  
Netthets kan fremføres anonymt, det kan fremføres direkte fra enkeltpersoner, og 
kan fremføre i medier som ikke er underlagt tradisjonelt redaktøransvar. Det kan 
også forekomme i medier som er basert i utlandet eller på ukjent sted.  

Offentlig kjent informasjon kan være netthets hvis det publiseres i sammenheng. For 
eksempel navn, yrke og ansvarsområde, adresse og bilde av bolig.  
 
3. Hva må vi tåle/akseptere 
Ytringsfriheten står sterkt i Norge. Ikke all personomtale som oppleves som 
belastende defineres som hets. Befolkningen kan i stor grad fritt omtale både 
Ringerike kommune sine tjenester og personer som arbeider i kommunen. 
Kommunen ønsker fri meningsutveksling og en åpen demokratisk debatt.  
Bak en situasjon som oppleves som netthets kan det ligge et forhold som bør klares 
opp i, ofte i samarbeid med ledelsen. 
Hva som er netthets som krever tiltak, er også gjenstand for individuell vurdering og 
vurdering av sammenhengen hetsen kommer i.  
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4. Anmeldelse 
Hvis personer ansatt i kommunen utsettes for trusler eller andre straffbare 
handlinger som følge av deres arbeid i kommunen, se prosedyrer i HMS- håndboka 
3.9 Håndtering av traumatisk hendelse.  

 
 
VEDLEGG 2 – AKTUELLE SITUASJONER OG JUS KNYTTET TIL DEM 
 
Veileder/prosedyrer for netthets ved enheter i Ringerike kommune  
23.01.18 
 

Listen er ikke fullstendig og ikke uttømmende: 
Særlig vern: Offentlige tjenestemenn har gjennom §156 i straffeloven et særskilt 
vern mot skjellsord eller utilbørlig atferd. Dette for å verne om den 
myndighetsutøvelsen de er satt til å utføre.  
 
Trusler: Trusler er straffbare uansett hvilken form de formidles i. Forutsetningen er 
at trusselen er «egnet til å fremkalle alvorlig frykt». Straffeloven § 263. 
 
Oppfordring til iverksettelse av straffbar handling: Kan straffes med bot eller 
fengsel på inntil tre år. Oppfordring til vold kan medføre straff. Straffeloven § 183. 
 
Hensynsløs atferd: «Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller 
annen hensynsløs atferd forfølger en person eller på annen more krenker en annens 
fred, kan straffes med bot eller fengsel inntil 2 år». Kan være aktuelt dersom man 

utsettes for alvorlige og gjentatte krenkelser som kanskje hver for seg ikke er 
straffbare. Straffeloven § 266. 
 
Krenkelse av privatlivets fred: Å spre opplysninger om personlige eller huslige 
forhold, kan være straffbart. Det er også straffbart å krenke andres fred ved 
skremmende eller plagsom opptreden, for eksempel i form av nettsjikane. Det 
omfatter også å publisere bilder av andre personer i sosialt samvær, andre personers 
partner eller barn. Straffeloven § 267 
 
Ærekrenkelser: Ærekrenkelser er ytringer som er egnet til å krenke en annens 
æresfølelse eller omdømme. Å fremme beskyldninger som er sanne, er i 
utgangspunktet ikke i strid med loven. Ærekrenkelser er tatt ut av straffeloven. 
Skadeserstatningsloven §3-6 a 
 

Brudd på personopplysningsloven: «Personopplysninger» er en opplysning eller 
vurdering som kan knyttes til enkeltpersoner som navn, arbeidssted, adresse, 
telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder. Atferdsmønstre er 
også regnet som «personopplysninger». 
«Sensitive personopplysninger» er opplysninger om rasemessige eller etnisk 
bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, eller mistenkt, siktet, 

tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller 
medlemskap i fagforeninger.  
Å publisere personopplysninger er i utgangspunktet ikke tillett uten samtykke for den 
det gjelder. Dette gjelder imidlertid ikke for «journalistiske formål». For eksempel 
kan blogging være et journalistisk formål.  
Tidligere kunne nettsteder friere publisere personopplysninger fordi den såkalt 
«opinionsdannende virksomhet». Dette er strammet inn. 
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Bilder og video på nett uten samtykke: En kan ikke uten videre publisere bilde 
eller video av en person uten personens samtykke. Hovedregelen er at samtykke 
kreves. Enhver som publiserer bilder på nettet må forholde seg til 
personopplysningslovens og åndsverkslovens bestemmelser, samt personvernet. 

Det er den som har publisert bildene som eventuelt må bevise at et frivillig, 
uttrykkelig og informert samtykke virkelig foreligger.  
Å gjøre et bilde tilgjengelig for allmennheten vil si at man offentliggjør bilder. Det er 
ikke krav om at man gjør bilde tilgjengelig for alle.  
 
Har redaktører/nettstedseiere ansvar for hetsende ytringer?: Grunnregelen er 
at enhver er ansvarlig for egne uttalelser/kommentarer, men personer som lar en 

sjikanerende kommentar bli stående på for eksempel en Facebook-side man 
redigerer, kan pådra seg et medvirkningsansvar.  
 
Arbeidsmiljøloven : §4-1 Alle ansatte har rett til et trygt arbeidsmiljø psykososialt 
§4-3 Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. 
Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige 
belastninger som følge av kontakten med andre. 
 
Identitetskrenkelse/identitetstyveri – falske profiler: Det er straffbart å bruke 
en annens identitet, eller en identitet som er lett å forveksle med en annens 
identitet, for å oppnå uberettiget vinning eller påføre en annen tap eller ulempe. Det 
kan f.eks. gjelde opprettelse av en falsk profil på internett. Straffeloven § 202.  
 
 

 
VEDLEGG 3 – HVORDAN GÅ FREM FOR Å RAPPORTERE ELLER SLETTE 
NETTSJIKANE 
 
Veileder/prosedyre ved netthets for Ringerike kommune 
23.01.18 
slettmeg.no er en omfattende råd- og veiledningstjeneste for den som opplever seg 
krenket på nett. Her er både gode råd, praktiske opplysninger og kontaktinformasjon 
til kompetanse på feltet. 
Å rapportere direkte til det sosiale mediet er i mange tilfeller en viktig del av å 
håndtere netthets. 
nettvett.no har en veldig oversiktlig side med konkrete veiledninger for å gjøre bruk 
av sosiale medier sikrere. 
Google, youtube og facebook: 

Har ulike instruksjoner for å slette et treff/skjule 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/792-1   Arkiv:   

 

Kvalitetsarbeid i hjemmetjenestene, - forvaltningsrevisjonsrapport  
 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret tar saken til orientering. 

2. Kontrollutvalget følger opp tjenestene videre. 

 

  

Beskrivelse av saken 

Kontrollutvalget i Ringerike kommune vedtok sommeren 2016 å gjennomføre 

forvaltningsrevisjon med kvalitet i hjemmetjenestene som tema. Vedlagt følger rapporten fra 

Buskerud Kommunerevisjon IKS (BKR), i tråd med vedtatt prosjektplan. 

Følgende problemstillinger ble formulert: 

1. Hvilke tiltak har rådmannen iverksatt for de hjemmebaserte pleie- og 

omsorgstjenestene? 

2. I hvilken grad er tiltakene implementert og reeltfungerende i organisasjonen? 

 Tiltak som kan knyttes til tidligere frvaltningsrevisjoner 

 Tiltak som kan knyttes til oppfølging av statlige tilsyn 

 Tiltak som kan knyttes til administrativt bestilte konsulentrapporter 

 

Rapporten avgis uten formulerte anbefalinger fra revisjonens side. Dette begrunner revisjonen 

på følgende måte: 

«Situasjonen pr. i dag er at sektoren har stått under betydelig press giennom flere år, men at 

man i dag har større ressurser tilgiengelig for systematisk kvalitetsarbeid enn tidligere, og en 

klarere retning på arbeidet. 

Men fortsatt er det for tidlig å svare på hvilke effekter det pågående kvalitetsarbeidet vil gi. 

BKR har ikke grunnlag for å mene at administrasjonen bør justere kurs i det arbeidet som nå 

giøres. Derfor gis det ikke anbefalinger fra vår side. 

 

Vedlegg 

 

 Utskrift av møtebok for kontrollutvalget av 19.01.18, sak 03/18 

 Kvalitetsarbeid i hjemmetjenestene, - forvaltningsrevisjonsrapport 

 



 

 

 

 Ringerike kommune, 22.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Sam mend rag
På oppdrag fra kontrollutvalget i Ringerike kommune har Buskerud Kommunerevisjon IKS gjennomført

forvaltn ingsrevisjon med følgende problemstillinger:

1 . Hvílke tiltak hor rådmqnnen iverksatt for de hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenestene?

2. I hvilken grad er tiltokene implementert og reelt fungerende i orgonisasjonen?

c Tiltak som ksn knyttes til tídligere forvaltningsrevisjoner

o Tiltak som kan knyttes til oppfølging av stotlige tilsyn

o Tiltok som kon knyttes til administrativt bestilte konsulentrapporter

Det grunnleggende spørsmålet - revisjonskriteriet - er i hvilken grad administrasjonen har sørget for
planlegging, gjennomføring, evaluering og korrigering av kvalitetsrettede tiltak innenfor de hjemmebaserte
pleie- og omsorgstjenestene.

Vi har sett på perioden fra og med BKRs forvaltningsrevisjon i 2OI L. Det er tale om en stor kommunal

tjeneste og et langt tídsrom. Som det går fram av rapporten, har arbeidet med kvalitet i helse- og

omsorgssektoren og hjemmetjenestene i disse årene blitt vurdert fra eksternt hold flere ganger.

Administrasjonen har engasjert pr¡vate konsulenter, Fylkesmannen har ført tilsyn og BKR har gjennomført

forvaltningsrevisjoner i 2OLt og 201 3. Ut av disse gjennomgangene har det kommet en rekke foreslåtte t¡ltak

for kvalitetsarbeidet i sektoren. Det innebærer at rapporten ikke kan favne alle detaljer og nyanser om

kvalitetsarbeid på alle nivå i tjenesten. BKRs vurderíng er likevel at vi har solid grunnlag for de konklusjoner vi

har gjort om hovedtendensene i perioden vi har undersøkt.

Fokuset har ikke vært på det ansatte helsepersonellets evne og vilje til i det daglige å yte gode tjenester til
kommunens innbyggere som trenger hjemmebaserte tjenester. Fokuset har derímot vært å kartlegge og

vurdere i hvilken grad administrasjonen gjennom målrettede kvalitetstiltak har lagt til rette for nettopp

dette. I kapittel 3 er det likevel inntatt sentrale opplysninger om medarbeidertilfredshet, sykefravær og

brukerundersØkelser.

Kapittel 4 og 5 gir en nærmere beskrivelse av de tiltak som har blitt iverksatt, og samspillet mellom

administrasjonen og politisk nivå.

Kapittel 6 inneholder BKRs samlede vurdering. Kjernen i denne følger nedenfor:

Etablering av et hensiktsmessig kvalitetsstyringssystem har ligget som en anbefaling i mange år, og

implementeringen av et elektronisk system begynte i mai 201 5. Når BKR nå påpeker at etablering av et
fungerende kvalitetssystem har kommet sent, er administrasjonen selvsagt godt kjent med dette frafør, og

slik sett er det å slå inn åpne dører. Men det må etter BKRs vurdering settes inn i en bredere sammenheng:

Ringerike kommune var registrert i ROBEK fra 2008 t¡l 201 6. lnnsparingstiltakene har vært betydelige. Og som

andre kommuner, har Ringerike i denne perioden også merket effekten av samhandlingsreformen fra 201 2,

som har medført at pasienter som tidligere ble behandlet lenger i spesialisthelsetjenesten i større grad har

blitt kommunenes ansvãr.

Kombinasjonen av disse faktorene har medført at hjemmetjenestene har blitt satt under press, noe som øker

risikoen for svikt itjenesteytingen. Denne situasjonen har kommunen stått i over år, uten at organisasjonen

har hatt et velfungerende system for å følge kvaliteten på tjenesteytingen løpende. Da det først i 201 3 og

deretter i 201 5 var betydelige konflikter rundt kvaliteten i hjemmetjenestene, med bekymringer både blant

de tillitsvalgte og i kommunestyret, sto kommunen dermed uten et tilstrekkelig system til å gi løpende,

troverdig og oppdatert informasjon om tjenestene som ble levert til kommunens innbyggere.

Videre må det anses klart at man i årene som har gått har hatt underrapportering av avvik til overordnet

nivå. BKR understreker at med innføringen av det lÏ-baserte kvalitetssystemet, er kommunen på en helt

annen måte enn tidligere rigget for å kunne ivareta plikten til faglig styring og kontroll.
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Satsingen på kompetansestyrking er vesentlig styrket de siste årene, etter BKRs vurdering særlig fra 201 6.

Dette gjelder de menneskelige og økonomiske ressursene som settes direkte inn.

Det gjelder også hvordan man organiserer og strukturer arbeidet med å bygge kompetanse i organisasjonen

BKRs gjennomgang viser en tendens til tydeligere struktur og klarere planer og målsetninger i det arbeidet

som har blitt satt i verk i løpet av 201 6 og 2OL7 . Kompetanserettede tiltak fram til 201 6 må etter vår

vurdering anses mindre målrettede og samordnede, noe som også er erkjent fra administrasjonens side,

Mange av de tiltakene som i den senere tiden har bl¡tt ¡nit¡ert, er tiltak som etter sin art krever tid før de

setter seg godt i organisasjonen. Og flere prosjekter er i skrivende stund fortsatt aktive.

BKR har ikke lagt til grunn at alt av anbefalte tiltak i perioden nødvend¡gvis skal ha blitt iverksatt. Og

gjennomgangen viser eksempler på at administrasjonen på en god måte utreder og tar stilling til tiltak som

har blitt anbefalt, for så - på faglig grunnlag - å komme til en annen konklusjon enn det som er antydet som

en mulig løsning fra eksternt hold. Administrasjonen har gjennomgående forankret sine synspunkter og

løsninger på en god måte på politisk nivå.

Etter BKRs vurdering er det helt på det rene at administrasjonen i mange år har handlet i samsvar med et

klart politisk mandat om økonomisk rasjonalisering, på bakgrunn av Ringerike kommune har vært ROBEK-

kommune. Og adminístrasjonen har etter BKRs vurdering holdt pol¡tisk nivå løpende orientert.

Sammenfatningsvis har BKR følgende vurdering av i hvilken grad rådmannen har iverksatt og reelt

implementert kvalitetsrettede tiltak innenfor de hjemmebaserte tjenestene:

1 . For perioden fra 2AtL sett under ett, er det klare indikasjoner for å si at de Økonomiske rammene

har satt begrensninger for reell gjennomføring av tilstrekkelige, kvalitetsrettede tiltak innenfor de

hjemmebaserte tjenestene.

2. Kommunen har i flere år, parallelt med økonomiske innsparínger og virkningene av

samhandlingsreformen, vært uten et godt nok fungerende system for å avdekke svikt eller fare for
svikt i tjenesteytingen til kommunens innbyggere. På dette punktet er det ikke rom for en annen

konklusjon enn at den lov- og forskriftsfestede plikten til faglig styring og kontroll ikke har vært
ivaretatt på overordnet nivå. Men med systemet som nå er innført, ligger det til rette for at

administrasjonen kan oppfylle pliktene som følger av lov og forskrift.
3. Tyngdepunktet i satsingen på systematisk kvalitetsrettede tiltak innenfor de hjernmebaserte

tjenestene ligger relativt nært i tid. Særlig i 2Ot6 ag 201 7 synes arbeidet å ha skutt fart.
4. Administrasjonens arbeid med satsing på kvalitetsrettede tiltak er opplagt på riktig vei, men BKR kan

ikke i skrivende stund gå god for at man er i må|, og gitt tidshorisonten på deler av det iverksatte

arbeidet, er en nærmere vurdering av dette ikke mulig før det har gått ytterligere noe tid.

Rapporten avgis uten formulerte anbefalinger fra revisjonens side.

Situasjonen pr. I dag er at sektoren har stått under betydelig press gjennom flere år, men at man i dag har

større ressurser tilgjengelig for systematisk kvalitetsarbeid enn tidligere, og en klarere retning på arbeidet.

Men fortsatt er det for tidlig å svare på hvilke effekter det pågående kvalitetsarbeidet vil gi. BKR har ikke

grunnlag for å mene at administrasjonen bør justere kurs i det arbeidet som nå gjøres. Derfor gis det ikke

anbefalinger fra vår side.

lnformasjonen som er presentert idenne rapporten, er ihovedsak hentetfra skriftlige kilder, blant annet

saksframlegg til politisk behandling, ulike typer administrasjonsinterne dokumenter, strategidokumenter, års-

og tertialrapporter, møtereferater, tilsynsrapporter, resultater fra bruker- og medarbeiderunders6kelser,

data fra kvalitetssystemet med mer. Noen supplerende samtaler har BKR hatt, men vurderingene som er

gjort bygger i det vesentlige på skriftlig, etterprøvbart materiale.

Administrasjonen har i epost 8. desember 201 7 uttalt at den ikke har merknader til rapporten, verken til de

faktiske forhold den bygger på, eller de vurderinger revisjonen har gjort.
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L. lnnledning

1 . L. Bakgrunn for prosjektet, problemstillinger
Kontrollutvalget i Ringerike kommune vedtok sommeren 201 6 at BKR skulle gjennomføre forvaltningsrevisjon

med kvalitet i hjemmetjenestene som tema. Prosjektplan ble utarbeidet, og vi tok i utgangspunktet sikte på å

giennomføre prosjektet som en oppfølging av forvaltningsrevisjon med samme tematikk i2O!1 .

Etter de innledende fasene av arbeidet var det BKRs vurdering at prosjektplanen burde justeres.

Bakgrunnen var at pleie- og omsorgstjenestene i Ringerike kommune i årene fra 2O!t hadde vært gjenstand

for evaluering i flere ulike sammenhenger, blant annet i form i statlig tilsyn og administrativt bestilte

konsulentoppdrag. Ut av disse evalueringene kom en lang rekke anbefalte tiltak fra eksterne, samt tiltak
kommunen selv har besluttet som ledd i retting av avvik etter tilsyn, Dette kommer vi tilbake til nedenfor.

Itillegg må utviklingen i sektoren forstås på bakgrunn avforhold utenfor sektoren selv, eksempelvis effekten

av samhandlingsreformen og de grep kommunen de senere år har giort for å komme ut av ROBEK.

I en slik situasjon var det BKRs syn at det ikke var hensiktsmessig å gjennomf6re en forvaltningsrevisjon som

utelukkende skulle fokusere på oppfølging av de tiltak som ble anbefalt i vår rapport lra ZOL!, om det i hele

tatt var mulig.

Derfor eikk BKR tilbake til kontrollutvalget, som vedtok en revidert prosjektplan med følgende
problemstillinger:

3. Hvilke tiltak har rådmannen iverksatt for de hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenestene?

4. I hvilken grad er t¡ltakene implementert og reelt fungerende i organisasjonen?

o Tiltak som kan knyttes til tidligere forvaltningsrevisjoner

o Tiltak som kan knyttes til oppfølging av statlige tilsyn

¡ Tiltak som kan knyttes til administrat¡vt bestilte konsulentrapporter

Etter dette har BKR fått informasjon om iverksatte tiltak dels gjennom kontaktpersoner i administrasjonen,

dels gjennom egne søk i åpne kilder og (etter aytale med kommunen) dels gjennom henvendelser til
Fylkesmannen i Buskerud.

L. 2. Metode og revisjonskriterier
Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til gjennomf6ring

av forvaltningsrevisjon som prosjekt, jfr. RSK001 Standard for forvaltningsrevisjon.

lnformasjonen som er presentert i dette prosjektet, er i hovedsak hentet fra skriftlige kilder, blant annet

saksframlegg til politisk behandling, ulike typer administrasjonsinterne dokumenter, strategidokumenter, års-

og tertialrapporter, møtereferateç tilsynsrapporter, resultater fra bruker- og medarbeiderunders6kelser,

data fra kvalitetssystemet med mer. Noen supplerende samtaler har vi hatt, men vurderingene som er gjort
bygger i det vesentlige på skriftlig, etterprøvbart materiale.

BKR har vurdert behovet for ytterligere informasjonsinnhenting i form av eksempelvis systematiserte

samtaler med ansatte på ulike nivåer, brukere av tjenestene eller deres pårørende. BKR har kommet til at

slike undersøkelser, i dette prosjektet, ikke har vært nødvendig for å besvare de spørsmål kontrollutvalget

har stilt. Rapporten skal ikke leses som en kartlegging av den faktiske og opplevde kvaliteten av de

hjemmebaserte tjenestene i Ringerike kommune, men en undersøkelse av administrasjonens systematiske

arbeid med å legge til rette for at medarbeiderne i sektoren kan yte gode tjenester til brukerne.

Arbeidet med rapporten har tatt tid. Kontrollutvalget er holdt løpende orientert om årsakene til det.
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Revisjonskriterier - som begrep - er en samlebetegnelse for krav og forventninger som benyttes for å

vurdere kommunens vírksomhet, Økonomi, produktivitet, måloppnåelse, regeletterlevelse osv. Sammenholdt

med faktabeskrivelsen danner revisjonskriteriene basis for de analyser og vurderinger som foretas, de

konklusjoner som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere awik eller svakheter.

Med de problemstillinger som er vedtatt av kontrollutvalget, er det grunnleggende spørsmålet -
revisjonskriterief - i hvilken grad administrasjonen har sørget for planlegging, gjennomføring, evaluering og

korrigering av kvalitetsrettede tiltak innenfor de hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenestene.

Dels bygges det direkte på lov- og forskriftsfestede krav til faglig styring i de kommunale helse- og

omsorgstjenestene. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester S 4-2 internkontrollplikten.

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten ble fastsatt 28. oktober 2OL6, og

trådte ¡ kraft 1. januar 2O77. Forskriften erstattet den tidligere internkontrollforskriften, uten at det innebar

realitetsendringer i de krav som ble stilt til kommunens styring og kontroll. Endringene var i hovedsak

språklige og pedagogiske.

Forskriften fastsetter virksomhetens plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere sine aktiviteter,
slik at tjenestene drives i samsvar med lovkrav, og kontinuerlig kvalitetsforbedring oppnås.

Revisjonskriteriet bygges også på at når kommunens politiske organer, eller administrasjonen selv, beslutter

at et t¡ltak skal iverksettes, ligger det til grunn en forutsetning om at tiltaket skal gjennomføres etter planen.

BKR understreker likevel at forvaltningsrevisjonen ikke er en rendyrket internkontroll-revisjon, som har

betydning på hvilke andre momenter det ses på, og for hvor dypt det gås i de rene styringsmessige

spørsmålene.

Rådmannen har hatt utkast til rapport til uttalelse. Administrasjonens merknader er inntatt som vedlegg til
rapporten.
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2. Noen bl¡ kk på tjenesten utenfra, 20tI - d.d.
Arbeidet med den foreliggende rapporten hadde som utgangspunkt at det skulle undersøkes hvordan

administrasjonen hadde fulgt opp forvaltningsrevisjon gjennomført i20LL. Som nevnt innledningsvis har

undersøkelsens fokus endret seg noe.

I det følgende peker BKR kort på noen av de ytre forholdene rundt de kommunale tjenestene i perioden, og

gir en oppsummering av de ulike tiltak som har blitt foreslått i tidligere forvaltningsrevisjoner og i

administrativt bestilte konsulentrapporter, samt kommunens egne tiltak etter tilsyn gjennomlørt av

fylkesmannen. Særlig KPM G-rapportene er omfattende, og det følgende må leses som en helt overordnet
gjengivelse. Samtlige rapporter er åpent tilgjengelig på nett, dersom leseren ønsker å fordype seg i

historikken.

Dessuten nevnes avslutningsvis i kapitlet hvordan kommunestyret har forholdt seg til situasjonen i

hjemmetjenestene i 2OL3 og 2OL5.

Vi understreker allerede her at det ikke er slik at BKR har lagt til grunn at administrasjonen skal ha

gjennomført alle tiltak. Videre er vi også klar over at administrasjonen i sitt arbeid også vil sette i verk tiltak
utover de som har blitt anbefalt av eksterne aktører. Dessuten vil man se at flere av de anbefalte tiltakene

delvis overlapper hverandre.

2. L. ROBEK
Ringerike kommune var registrert i ROBEK-registeret fra 11. mars 2008 til 8. juli 2016.1

Som de fleste lesere av denne rapporten vil være vel kjent med fra før,har dette medført betydelige krav om

Økonomisk effektivisering i administrasjonen. Verken helse- og omsorg generelt eller hjemmetjenestene

spesielt har vært skjermet fra dette.

BKR har ikke tatt sikte på en nærmere analyse av de rene økonomiske sidene av dette, og vi går derfor ikke

nærmere inn i detaljene her. Vi mener likevel at kjennskap til og forståelse for konsekvensene av ROBEK-

registreringene er nødvendig for lesningen av den foreliggende rapporten.

2. 2. Samhandlingsreformen
Med virkning fra 1. januar 2012 ble samhandlingsreformen iverksatt.

Reformen innebærer blant annet Økt fokus på tidl¡g innsats og forebygging, at ulike ledd i helsetjenesten skal

jobbe bedre sammen og at kommunene får flere oppgaver enn de hadde før. Sterkere brukermedvirkning er

også en målsetning.2

En av de praktiske konsekvensene for kommunene er at de får større ansvar for pasienter med hjelpebehov

som tidlígere ble ivaretatt i spesialisthelsetjenesten.

2. 3. Forvaltningsrevisjon gjennomf ørt av BKR, 201 1
Buskerud Kommunerevisjon IKS gjennomførte i 2011 en forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten i Ringerike

kommune. Det ble anbefalt kvalitetsutvikling innen følgende:

- Dokumentasjonavsaksbehandlingen

- Oppfølging av at tjenestene blir levert

- lmplementering og opplæring i bruk av rutiner/ systemer for ansatte

- Utvikling av avvikssystemet
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2. 4. 2AL3: Den første KPMG-rapporten
Administrasjonen i kommunen bestilte i 2013 to konsulentrapporter fra KPMG. Bakgrunnen for den første

kommer vi tilbake til nedenfor. Den første KPM G-rapporten, <På rett spor?r, er datert 14. juni 2013.

Rapporten tok for seg alle virksomhetene i helse og omsorg, det vil si helse og velferd, tjenester til
funksjonshemmede, hjemmebaserte tjenester, institusjoner og Nav Ringerike.

Følgende ble anbefalt:

- Plan for kommunisering og forankring av handlingsprogrammet i kommunen hos enkeltansatte og

hos brukere.

- Sterkere fokus på opplæring, veiledning og utvikling av ledere. Helhetlig lederutviklingsprogram,
- Opplæring i kommunikasjon for ansatte med krevende kommunikasjonsoppgaver.

- Dialog med ansatte, brukere og politikere for å finne felles sett av kriterier for hvilken kvalitet man

ønsker'
- Prosjekt for å forbedre meldekultur og melderutiner.

- Bemanningsgjennomgang.

- Grundigevalueringavbestiller-utfører-modellen.
- Helhetlig plan for kompetanseutvikling for alle virksomhetsområder i helse og omsorg.

2. 5. 20L3: Den andre KPMG-rapporten
Den andre KPM G-rapporten fra 2013 tok for seg tildelingspraksis og bestillerenheten. I rapporten ble

følgende anbefalt:

- Revidere og forankre gjeldende styringsdokumenter.

- Hensiktsmessig saksfordeling innad i bestillerenheten

- Gjennomgang av ordningen med boligtildeling innen helse og omsorg

- Utvikling av utføreres kompetanse på dokumentasjon i fagsystem

- Sterkere relasjoner mellom bestillere og utførere
- Vedtakspraksis; vurdere større grad av <myke> vedtak

- Organisering; bestillerenheten bør bestå

- Kommunen må klargjøre målsettingen med Bestillerenheten

- Kompetansesammensetningogkompetanseutviklingi Bestillerenheten

2. 6. Forvaltningsrevisjon gjennomf ørt av BKR, 20L3
BKR gjennomførte ¡ 2013 en forvaltningsrevisjon av kommunens etterlevelse av verdighetsgarantien, som gav

noen anbefalinger av interesse for den foreliggende forvaltningsrevisjonen:

- lnnføre rutiner for kvalitetssikring av tjenestetildelingen

- Forbedre dokumentasjon og rutiner rundt saksbehandlingen av tjenestetildelingen

- Forbedre argumentasjon for at tjenestetildelingen er i henhold til lovverket og vedtatte kommunale

retningslinjer i vedtakene.

- lnnføre rutiner for å for å vurdere, informere og dokumentere om retten til koordinator og eventuelt

individuell plan.

2. 7. Fylkesmannens tilsyn ,20L4
Ovenfor er det gitt en oversikt over anbefalte tiltak fra BKR og KPMG. Slike tiltak plikter ikke kommunen uten

videre å iverksette, med mindre det er tale om tiltak som må til for å rette lovstridig praksis. Men i alle tilfelle
kan verken revisor eller en ekstern konsulent pålegge administrasjonen dette.

Tiltak som følge av statlige tilsyn kommer i en annen kategori. Der fylkesmannen påviser avvik (lovstridig

praksis), utarbeider administrasjonen selv en plan for retting av awiket, som inneholder konkrete tiltak.

Planen forelegges fylkesmannen. Ðisse tiltakene skol iverksettes.

Fylkesmannen førte i2014tilsyn med tjenestene praktisk/ personlig bistand og omsorgslønn. Det ble påvist

tre awik. Ett av dem knyttet seg til saksbehandlingen av søknader om omsorgslønn, som faller utenfor tema

for den pågående forvaltningsrevisjonen. De to andre avvikene var at kommunen ikke hadde etablert

systemer som sikret forsvarlig saksbehandling, og at kommunen ikke systematisk vurderte om tildelte
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tjenester var forsvarlige. Den endelige rapporten etter tilsynet er datert 5. juni 201 4. Tilsynet ble avsluttet

sommeren 201 5.

Etter aWale med administrasjonen i Ringerike kommune har BKR kontaktet Fylkesmannen i Buskerud for å få

oversendt tiltaksplanen som ble utarbeidet av kommunen etter fylkesmannens tilsyn i 2OL4.

Kommunens plan for retting av awik etter 2O1 4-tilsynet hadde følgende tiltak (noen mindre tiltak er utelatt
her):

- Oppdatere kommunens serviceerklæringer (legges på nett, tas med på hjemmebesØk osv.),

<Tjenestebeskrivelse fra A-Å> redigeres.

- Tydeliggjøre rutine for saksbehandlers og utførers veiledningsplikt, samt opplæring i

forvaltningsloven

- Oppdatere rutiner for saksbehandling, rutiner for parafering av vedtak

- Oppdatere vedtaksmaler, slik at vedtakene inneholder skriftlig vurdering ift 5 2-1 a

- lnternt kurs i tildelingskontoret med vedtaksbegrunnelse som tema, fokus på kompetanseheving
gjennom interne kurs, øvingsoppgaver

- Utarbeide prosedyre for å fange opp endringer i brukers behov
- Arbeid med at praktisk bistand skal utmåles etter brukers behov, ikke standardisert

Blant Fylkesmannens observasjoner i 2O1 4-tilsynet, var at kommunens awikssystem ikke systematisk fanget

opp svikt i tjenestetilbudet. Dette punktet ble omtalt på følgende måte da kommunen ijuli 201 4 utarbeidet

tiltaksplan:

<Lukking av dette awiket er først mulig når elektronisk awikssystem med disse 3 hoveddimensjoner

er på plass;

- Dokumenthåndtering

- Avvikssystem

- System for ROS-vurderinger.

Anbud er under utarbeidelse.

Vår målsetting er å ha valgt leverandør i løpet av høsten 2AL4 og at installasjon og igangkjøring skjer

f.o.m. vinter 2OL4 - vår 201 5. I dag benyttes et manuelt system som har mange svakheter.>

De omtalte rutinene ble utarbeidet og forelagt fylkesmannen, f6r fylkesmannen avsluttet tilsynet i 2075.

2. 8. Fylkesmannenst¡lsyn,2Ot6
1 2O1 6 førle fylkesmannen tilsyn med Ringerikes kommune tilbud til mennesker med utviklingshemming.

Tjenester i hjemmet var del av tilsynet, og slik sett var dette tilsynet noe overlappende med både 201 4-

tilsynet og den pågående forvaltningsrevisjonen. Fra fylkesmannen har vi fått oversendt dokumentasjon, ikke

bare fra 201 4-tilsynet, men også fra fylkesmannens tilsyn i 201 6.

Ved tilsynet ble det konstatert tre avvik. For det første at kommunen ikke har etablert systemer som sikrer

forsvarlig helseoppfølging overfor alle mennesker med utviklingshemming. For det andre at kommunen ikke

yter forsvarlige tjenester i form av personlig assistanse til alle mennesker med utviklingshemming. For det

tredje at ikke alle brukere systematisk får medvirke ved planlegging og evaluering av tjenestetilbudet.

Endelig plan fort¡ltak som skal rette disse awikene ble oversendtfra kommunen til Fylkesmannen i Buskerud

27. juni 201 7. Planen omtaler en lang rekke tiltak. Disse omtales ikke nærmere her, men vi vil komme tilbake

til dem senere i rapporten, se kapittel 4.

I det den foreliggende rapporten ferdigstilles, har BKR fått opplyst fra Fylkesmannen i Buskerud at tilsynet
foreløpig ikke er avsluttet.
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2. 9. Litt om forholdet mellom administrasjonen og kommunestyret
BKRs egne søk i åpne kilder viser at det de siste årene ikke har vært konfliktfritt rundt verken sektoren

generelt eller hjemmetjenestene spesielt. Dette har ført til at kommunepolitikerne ved flere anlednínger har

tatt opp spørsmålet om kvaliteten i tjenestene er god nok.

I 201 3 initierte ordføreren en gjennomgang av helse- og omsorgstjenesten. I sak 51 /1 3 t¡l hovedkomiteen for
helse-, omsorg og velferd, lagt fram i møte 8. oktober 201 3, het det følgende om bakgrunnen:

<Ordfører anmodet i notat av 1 . mars 201 3 rådmannen om å vurdere gjennomføring av en evaluering,

hvor fokuset skulle være hvordan helse og omsorgtjenesten reelt fungerer i forhold til brukerne. I tillegg

skulle evaluering ta for seg tilstanden i organisasjonen, herunder virkningene av mulig slitasje blant

ansatte som følge av omstillingene.

Grunnlaget for anmodningen lå i de mange henvendelser ordfører hadde mottatt, erfaringer og

påstander, både fra egne ansatte og pårørende, om at situasjonen i helse og omsorg oppleves som

uholdbar. Dette er også påstander det vært fokusert på i forbindelse med politiske møter. Et samlet

kommunesÇre stilte seg bak ordførers initiativ.>

Rådmannen gjennomførte evalueringen ved å bestille den første KPM G-rapporten som BKR har referert til
ovenfor, samt møter mellom ledelsen i helse- og omsorgstjenesten og brukere/ pårørende,

brukerundersØkelse, møte med politiet, brev fra Norsk Sykepleieforbund om situasjonen i sektoren i

kommunen, samt en åpen høring ínitiert av ordfører 1 9. august 2073, der kommunestyret var til stede.

Rådmannen oppsummerte (sak 51 /1 3 til hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd) slik:

1 . De innsparinger som er iverksatt de siste 5 år har gitt en betydelig økonomisk gev¡nst.

2. Fokus på nedskjæringer og innsparinger kan ha endret befolkningens forventninger til
tjenestetilbudet.

3. Driftsorganisasjonen har maktet å gjennomføre store deler av innsparingene uten at det har gått ut

over pasienter/ brukere/ pårørendes oppfatning av tjenestetilbudet, som faktisk viser at brukere og

pårørende er mer fornØyd enn for to år siden. De prioriteringer som her er gjort står det stor respekt

av, og ansatte har gjort en formidabel innsats for at dette har vært mulig.

4. Kartleggingene gir kun svar på <opplevd kvalitet>, og ikke på <faglig forsvarlig kvalitet>.

5. Tíltak og fokus på forbedringspotensialer etter forrige undersøkelse har hatt god effekt.

6. Opprettholdelse av tjenestetilbud har ført til en viss <slitasje> på driftsorganisasjonen. Et hØyt

arbeídstempo og færre ansatte på jobb merkes både av ansatte, pasienter og pårørende.

7 . Opprettholdelse av tjenestetilbud har i ulik grød førl til nedprioritering/ nedtoning av <t ikke direkte

pasientrelaterte oppgaver> [...]

Videre i saksframlegget eksemplifiserte rådmannen awiksrapportering, awiksbehandling,

kompetanseutvikling, kvalitetsutvikling m.m. under <ikke direkte pasientrelaterte oppgaver> som nevnt i

punkt 7. Rådmannen understreket at han ikke ville kritisere sektorens interne prioriteringer, men ga uttrykk

for at fortsatt nedprioritering kunne få svært alvorlige følger på sikt.

BKR legger for sammenhengens skyld til at det i og for seg er riktig at brukerundersøkelsen i 201 3 gav bedre

resultater enn i 201 1, men framgangen var markert og omtrent lik på samtlige parametere (bl.a. informasjon,

tilgjengelighet, respektfull behandling, brukermedvirkning). Tilsvarende framgang på brukerundersøkelser

gjorde seg gjeldende for hele landet, noe også rådmannen understreket i saksframlegget. BKR mener derfor

det er noe usikkert hvor mye som kan legges i resultatet fra undersøkelsen i 201 3.

Beveger vi oss til 201 5, ser vi at ordføreren på nytt tar initiativ til en gjennomgang av kvaliteten i sektoren. Se

saken <Bemanningssituasjonen i helse og omsorg)), sak 28/1 5 til hovedkomiteen for helse, omsorg og

velferd, lagt fram i komiteens møte 9. juni 201 5. Bakgrunnen for saken var at ordføreren i brev til rådmannen
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av 27. mai 201 5 hadde gitt uttrykk for uro, fordi administrasjonen på den ene siden og fagforening og ansatte
på den andre siden syntes å ha helt ulike oppfatninger av kvaliteten i tjenestene i helse og omsorg.

BKR siterer følgende fra ordførerens brev:

<På den ene side vises til Fagforbundets og ansattes fremsatte syn i lokalavisen. Forbundet peker på

utfordringene, og i tillegg tilbyr å betale for ekstravakt for å synliggjøre hva bemanning betyr for
kvaliteten på tjenestene, Ansatte setter ord på det de mener er uverdig eldreomsorg. Flere individuelle

henvendelser og mottatte underskriftslister med 514 underskrifter fra ansatte som krever endringer.

På den andre side vises til adminístrasjonens uttalelser i lokalavisen, hvor det klart fremgår at denne ikke

kjenner seg igjen i beskrivelsene. Det uttales at erfaringer som er fremført gjennom avisen ikke er

representative for de ansatte i helse- og omsorgssektoren.

Ordføreren er på vegne av innbyggerne generelt og brukerne spesielt ikke komfortabel med den uklare

og alvorlige situasjonen som fremstår som følge av åpenbare og ulike situasjonsbeskrivelser mellom på

den ene side fagforening, ansatte, og på den annen side administrasjonens. D

Om veien videre skrev ordføreren blant annet:

<Derfor anmoder ordføreren om at det foretas en konkret gjennomgang av situasjonen og at denne må

gjøres i dialog med fagforeninger og ansatte. Gjennomgangen bør skje raskt og det bør fremlegget

konkrete tiltak, både umiddelbare, mellom- og langsiktige. Disse tiltakene bør settes inn i en handlings-

og tidsplan. Det er åpenbart at planen bør ta for seg forbedringer av arbeidsmiljØ, ressursbruk og

avklaring. Ordføreren forventer at administrasjonen allerede i forbindelse med formannskapets

strategiseminar 1 . og 2. juni fremlegger konkret plan og at denne er forankret i samarbeid med

tillitsvalgte og afi satte. ))

Ordføreren sendte kopi av brevet til rådmannen til både hovedkomiteen og til fylkesmannen.

Om vi så går til den omtalte strategikonferansen t. og2.juni 201 5, viser rådmannens Powerpoint-

presentasjon (tilgjengelig via kommunens nettsider), at Fagforbundets politiske aksjon ble nevnt. En første

plansje omtalte at det var enighet mellom rådmannen og fagforbundet om at pol¡t¡ske aksjoner i tjenestene

ikke kunne tillates. En andre plansje omtalte blant annet rådmannens uro for hva en slik aksjon gjorde med

de ansatte i organisasjonen. Rådmannen var informert om hvordan mange ansatte så på utfordringen med

lavere bemanning og mindre ressurser. En tredje plansje omtalte mer robuste enheter, bedre bygningsmasse

og reduserte vedtak som grep,

5å langt BKR har klart å ta rede på, førte ikke ordførerens henvendelse tíl ytterligere tiltak. Problemstillingen

er tatt opp i skriftlig henvendelse til rådmannen ijuni 201 7.

BKR nevner at kort tidfør ordførerens brev til rådmannen av 27. mai 201 5, hadde Pasient- og brukerombudet

i orientering til kommunestyret fortalt om bekymring for at Ringerike kommune skilte seg ut ved et høyt

antall klager innenfor pleie- og omsorgssektoren. Dette går fram av interpellasjon fra

kommunestyrerepresentant Hans-Petter Aasen av 1 0. mai 201 5, der det blant annet ble stilt spørsmål ved

om det var grunn til å gjeninnføre ordningen med eget, kommunalt omsorgsombud. I interpellasjonen tok
Aasen også opp underskriftene fra de ansatte i tjenesten, som er omtalt i ordførerens brev.

BKR nevner videre at Pasient- og brukerombudets, i årsmelding f or 2OL6, har uttalt at tendensen med

urovekkende mange henvendelser fra innbyggerne i Ringerike har snudd. I 201 5 mottok ombudet 80

henvendelser. I 2OL6 hadde tallet henvendelser falt til 55. BKR presiserer at disse tallene ikke gjelder

hjemmetjenestene alene.

2. t0. Undersøkelse av oppfølging av forvaltningsrevisjoner
I 201 5 gjennomførte BKR, på oppdrag fra kontrollutvalget, en undersøkelse av hvordan tidligere

forvaltningsrevisjoner hadde blitt fulgt opp. Det var tale om forvaltningsrevisjoner av budsjettstyring innen

pleie og omsorg (2008), prissetting ved samarbeid med andre kommuner (2009), fosterhjemsbarn (201 0),

eiendomsforvaltningen {201 0), hjemmetjenesten (201 1 ) og oppf6lging av investeringsprosjekter {20!2ì'.
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Det var tale om en overordnet gjennomgang, i stor grad basert på administrasjonens egenrapportering om

hva som hadde blitt gjort. Rapporten ble avgitt i august 201 5.

For så vidt gjaldt hjemmetjenestene, ble det konkludert med at anbefalingene i forvaltningsrevisjonen fra

201 1 i liten grad hadde blittfulgt opp. Systemet <Risk Manager> hadde en periode blitt brukttil
awiksrapportering, før dette av ulike årsaker ble stoppet i 2OII. Enhetene gikk tílbake til manuelle systemer

for melding av awik.

3. Medarbeidertilfredshet og brukerundersØkelser

3. L. Medarbeidertilfredshet og sykefravær i brukerrettede stillinger
Ringerike kommune har tatt i bruk KS sin såkalte 1 O-faktormodell i medarbeiderundersøkelser. BKR har bedt

om og fått ut rådata fra den siste medarbeiderundersøkelsen for ansatte i hjemmetjenesten, fra 201 5.

De ti faktorene som måles er som følger: Oppgavemotivasjon, mestringstro, selvstendighet, bruk av

kompetanse, mestringsorientert ledelse, rolleklarhet, relevant kompetanseutvikling, fleksibilitetsvilje,

mestringsklima og nytteorientert motivasjon.

Den følgende illustrasjonen utdyper hva som ligger i den enkelte faktor, og viser resultatene for de ansatte i

hjemmetjenestene i Ringeríke kommune, sammenlignet med landsgiennomsnittet:

Som illustrasjonen viser, skårer man nær eller likt landsgjennomsnittet på de fleste faktorene.

BKR nevner at de underliggende data viser til klare tendenser til variasjoner mellom de ulike

hjemmetjenestesonene på flere av faktorene. Vi finner det imidlertid ikke riktig å gå nærmere inn det disse

variasjonene i denne rapporten.

Fåktor Nâvn

Pto
Hjemmetjenest

landssnitt for alle

enheter som er
reg¡strert som: PLO

Hjemrnetjeneste

Beskrlvelse

Faktor 1 Oppgavemot¡vasjon 4,2 4,3 Mot¡vasjonen for oppgavene i seg sêlv, det vil s¡ om oppgavene

oppleves som en drivkraft og som spennende og stimulerende. {Ogsá

kalì indre ¡obbmot¡vasion)

taktor 2 Mestringstro c,5 4,3 Mestringstroen gienspeiler hver enkelt medarbeiders tiltro t¡l egen

kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer i jobbsammenheng.

Faktor 3 5e¡vstendighet 4,4 4,2 Medarbe¡dernes opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig og

ãiøre egne vurder¡nger ijobben sio, basertpå egen kompetanse, og

innen en definert iobbrolle.
Faktor 4 Bruk av kompetânse 4,r 4,2 Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen jobbrelêvante

kompetanse på en god måte i sin nåværende jobb.

Faktor 5 Mestrlngsorientert ledelse 3,8 3,9 ledelsê som veFlegger ãt den enkelte medarbeider skal få utv¡kle seg

og blí best mul¡g ut fra sine egne forutsetninger, slik at
medarbeideren ooolever mestr¡ns oc vter sitt beste.

Faktor 6 Rolleklarhet 4,3 Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den jobben

medarbeideren skal gjøre er tydelig definert og kommunisert.

Faklor 7 Relevant kompetanseutvikling 3;5 3,7 Relevant kompetanseutvikling er avg¡ørende for at medarbeiderne til
enhver t¡d er best ñiulig rustet tlt å utføre sine oppgaver med høy

kval¡te!, og er avgjørende for kvallteten på de tjeneste som leveres.

uansett hvilken woe t¡eneste vi snakker om.

Faktor 8 Fleks¡bilitetsvilje 4,4 4,4 lVledarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin

måte å jobbe på til nye behov og krav.

Faktor 9 lvlestringsklima 3,9 4,t I et mestringsklima mot¡veres medarbeiderne av å lære, utvikle seg

cg gJøre hverandre gode, fremfor å rivalisere om å bli best.

Faktor 10 Nyttero¡entert motivasjon 4,7 ù7 Mot¡vasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, også kalt
prososial motivas.¡on, er en vikt¡g dr¡vkraft for mange og har en rekke
godt dokumenterte, positive effekter.
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Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer viser at sykefravær i direkte brukerrettede stillinger i

hjemmetjenesten er høyere enn i landet for 6vrig.

Landet sett under ett er dette fraværet 1 1,7 prosent hvorav 1 0,3 prosent er legemeldt og 1 ,4 prosent er

egenmeldt. Siste tilgjengelige data for Ringerike kommune (tall for andre til fjerde kvartal 201 6 og første

kvartal 201 7) viser et samlet sykefravær på 1 5,3 prosent, av dette er 1 ,3 prosent det egenmeldte

korttidsfraværet.

Men sammenligner vi med de større kommunene i nedre del av Buskerud, som dels har samme demografiske

forhold og dessuten er nokså kjent for leserne av denne rapporten, ser man at Ringerike ikke skiller seg så

markert ut:

Ðçammen

,',;
f0,8

,,3
13,r

t,t,8

1,9

13,9

12A

1,5

r5,3

14,0

t,3
16,0

14,5

'1,5

De øverste liggende stolpene viser samlet fravær, de midterste viser legemeldt fravær og de nederste viser

egenmeldt fravær. lllustrasjonen er hentet fra Helsedirektoratets sider.

3. 2. Brukerundersøkelser
Det foreligger opplysninger fra brukerundersøkelser gjennomført i 201 1,2013 og 201 5.

BKR har bedt om og fått tilgang til data fra den siste brukerundersøkelsen. Hovedtrekkene presenteres helt
kort i det f6lgende, der også resultatene fra 201 3 er tatt med:

Brukerne har gitt svar på en svarskala fra 1 til 6, der 6 er best. Som det framgår, skårer Ringerike kommune
gjennomgående noe lavere jevnt over enn snittet for landet. Det er ingen av parameterne der kommunen

skiller seg markert ut fra landsgjennomsnittet.

Undersøkelsen ble sendt ut til 568 mottakere av hjemmebaserte tjenester, på et tidspunkt der det var 1 382

mottakere av hjemmebaserte tjenester kommunen. Av disse svarte 1 78.

Av de som svarte, gav 47 i tillegg en kommentar i fritekst. Det er klare grenser for hvor mye man kan tolke ut
av dette, når kommentarene ergítt anonymt, og utgjør en så liten del av den samlede brukermassen. BKR

nevner noen momenter som går igjen:

- Brukerne opplever at bemanningen er for liten og at de ansatte har for liten tid til dem.

- Noen opplyser at mange ansatté snakker dårlig norsk.

- Noen påpeker at det er store forskjeller mellom de ansatte, men det er også flere som har benyttet
kommentarfeltet t¡l å rose de ansatte og gi uttrykk for at de er godt fornøyd med hjelpen de får.

L¡er

øvre E¡kèr

R¡ngari&e

I'ledre Eiker

Kategori/ tema Snitt Rineerike 201 3 Snitt Rineerike 201 5 Snitt Noree 201 5

Resultat for brukeren 4,8 4,7 5,1

Brukermedvirkning 4,2 4,3 4,4

Respektfull behandline 4,4 4,3 4,7

Tilsieneeliehet 4.7 4,5 4,9

lnformasjon 5,0 4,7 4,8

Helhetsvurdering hjemmesykepleie 5 5,3

Helhetsvurdering praktisk bistand 4,5 5
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- Kommentarene tyder på at brukerne er mer fornøyd med hjemmesykepleien enn med den praktiske

bistanden, som også hengersammen med den numeriske skåren gjengitt itabellen ovenfor.

Undersøkelsen i 2015 viste noe svakere resultater enn undersøkelsen i 2013 på de fleste parametere.

4. Nærmere om sentrale tiltak fra administrasjonen

4. 3-. Satsing på kompetanse
Det fØlgende er en sammenfatning av sentrale kompetansetiltak administrasjonen har opplyst om.

Publikasjonen <Ârbok 2013> (første årgang) for helse- og omsorgstjenesten omtaler ulike prosjekter i

sektoren. Tilsvarendegjør<Årbok2At4>> for helse-ogomsorgstjenesten,mensåvidtBKRkjennertil hardet
ikke kommet flere slike årbøker.

Kommunen ansatte tre kompetanserådgivere høsten 2016, en av dem er knyttet til helse- og

omsorgssektoren. Det er tale om en prosjektstilling, organisert under H R-sjefen, som har strategisk

kompetansestyring i sektoren som oppgave. Mot slutten av 2016 ble det arrangert to dagsamlinger, og det
ble utarbeidet en overordnet kompetanseplan for helse- og omsorgssektoren for 2O17.

Kommunen etablerte et toårig lederutviklingsprogram i 2016.

Høsten 2017 gjeninnføres praksis med kompetanseplan i alle avdelinger. Individuelle kompetanseplaner skal

utarbeides på basis av medarbeidersamtaler.

Administrasjonen har opplyst at 635 medarbeidere har deltatt i Alert-undervisning, fra høsten 2015 og fram

til i dag. Dette er et kurs om pleie av akutt syke pasienter.

Demensrådgiver ble ansatt i 2015, og det er arrangert kurs for pårørende til demente.

Ordningen med stipend til ansatte under utdanning kommer BKR tilbake tíl nedenfor.

4. 2. Langsiktig strategiarbeid
Det foreligger en felles, strategisk kompetanseplan for Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner, datert
23. august 2016, godkjent på kommunalsjefnivå. Planen retter fokus mot kompetansebehov i helse- og

omsorgssektorene i de tre kommunene i et tiårsperspektiv. Fire hovedsatsingsområder er trukket fram: 1)

Bredere og økt kompetanse, 2) økt kapas¡tet og kvalitet, 3) Fornyelse og innovasjon og 4) Rekruttere og

beholde.

Videre har administrasjonen opplyst at man i deler av 2OL6 ogi 2A17 har utarbeidet et strategidokument

som skal være førende for sektoren i egen kommune i 10 årframover. Det er opplyst at strateg¡valgene er

politisk behandlet. Design og trykking gjenstår. Råmaterialet til det som skal trykkes er lagt fram for BKR.

Oppsummeringsvis er hovedvísjonene knyttet til følgende overskrifter: 1) Mestrer hverdagen, 2) I vante

omgivelser, 3) Tilpassede og koordinerte tjenester, 4) Engasjerte og kompetente medarbeidere, 5) Like

muligheter for alle.

Administrasjonen bestilte i 2016 den eksternt utførte analysen <Omsorgsplasser i Ringerike -
Framskrivninger og anbefalinger>. Denne analysen beskriver kommunens status og mulige behovsutvikling

de nærmeste årene. Denne er polit¡sk forankret og ny analyse er bestilt i 2020.

BKR nevner at kommunen i sin tid hadde Helse- og omsorgsplan 2OO7-2O15. Denne planen har foreløpig ikke

fått en direkte avløser.

Kommunen har utarbeidet Kommunal planstrategi 2016-2020. Dokumentet sier i punkt 6.2 sier at det i 2017

skal utarbeides ny planstruktur for helse- og omsorgssektoren, som skal sikre realistisk og framtidsretta
planlegging. Det skal utarbeides demensplan, omsorgsplan, rusmiddelplan og smittevernplan. Disse er

foreløpig íkke utarbeidet, men det foreligger fra før Demensplan 2013-2020 og Smittevernplan 2014-2018.
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4. 3. MKS
MKS er en forkortelse for miljø, kvalitet og sikkerhet. Hver enhet i sektoren har en M KS-gruppe som er del i

det kontinuerlige utviklings- og oppfølgingsarbeidet i enheten. Dessuten har gruppene funksjon som

samhandlingsarena for partene i arbeidslivet.

KPMG anbefalte i 2013 tiltak for forankring av kommunens handlingsprogram hos enkeltansatte og hos

brukere.

Administrasjonen har opplyst at man som følge av dette iverksatte faste fellessamlinger for M KS-gruppene i

helse og omsorg.

BKR har fått tilgang til oversikt over avholdte fellessamlinger for M KS-gruppene. l2Ot4 og 2015 ble det holdt

fire slike samlinger, i 2016 ble det avholdt tre. Varigheten har stort sett vært fire timer.

Til illustrasjon av hva som har vært på agendaen, er det følgende hentet fra administrasjonens oversikt over

avholdte samlinger i 20!4:

I starten av 2Ot7 ble ordningen evaluert, og noe justert. Man besluttet å gå fra fire felles M KS-møter t¡lto
M KS-møter, samt to store ledermøter.

4. 4. Prosjekt God kommunikasjon i Gerica
Gerica har vært kommunens fagsystem i mange år. Dette prosjektet har som formål å sikre god og riktig

dokumentasjon/ journalføring i fagsystemet.

Prosjektplanen ble godkjent av kommunalsjefen i desember 2AL6, og kompetanserådgiveren er
prosjektleder. Administrasjonen har opplyst at dette prosjektet ble startet i januar 2OL7 , med planlagt

avslutning november 2017. Prosjektet har lagt opp til 13 separate kurselementer. En nyansatt

systemansvarlig, ansatt etter sommerferien 2OL7 , skal ha fokus på det sykepleiefaglige.

Kommuneadvokatkontoret har bidratt med kursing i helserett.

4. 5. Prosjekt Helhetlig pas¡entforløp i Ringerike kommune
Administrasjonen har knyttet til seg KS Konsulent i det pågående prosjektarbeidet <Helhetlig pasientforl6p i

Ringerike kommune>. Bakgrunnen for arbeidet er omtalt slik i prosjektplanen:

<Kommunen Ønsker å tilrettelegge for at innbyggerne skal kunne bo i eget hjem lengst mulig. Prosjektet

er et ledd i å utvikle helhet og sammenheng i tjenestene, skape trygghet for den enkelte innbygger og

smidig og funksjonell samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen, og internt i

kommunen.

Prosjektet avgrenses til den somatiske pasientens reise fra han /hun blir syk i hjemmet til
spesialisthelsetjenesten i Vestre Viken H F ogleller inn i Ringerike kommunes tjenestetilbud.>

Prosjektet ble startet i august 2Ot7 oe er planlagt sluttfØrt ijuni 2018.

201¡û

14lz-t4
K|.08Ëì0-1500

Handlingsprogram 2014 med refleks.ionsoppgave, MKsarbe¡d, Meldekultur og
Kompetånseplân med qruppearbeid for innsoill,

zsl4-t4
Kl. 11 OG1500

Handl¡ngsprogram, kompetanse, meldekultur {kort repetisjon fra sist},

Gruppearbeid: ßârtlegg¡ng av behov for kompetanse pr enhet for 2015,

Gjennomgang äv retningslinjer for bruk av frie t¡mer, Kommunikasjon med
brukerelpårørende {hvordan håndtere kommunikasjon om
forventninsssaoetl inkl. casearbeid.

r/e-L4
Kl. 110S.1s00

Xommunalsjefens t¡rne, Pasientforløp, Empowerment og Lean.

tTl Lo-t4
K¡. 110F.1500

lnformaJjon om budsjett 2015, Gruppearbeid: Hva er kjennetegnene på en god

leder for deg/¡@l Hva rnå en leder giøre for at du skal oppleve å bl¡ sett og hørt?,
Hva må en leder g6re for ôt du skal oppleve å bli inkludeÊ i avgjørelser som er v¡ktigÊ

for de{?, Hva må en ledergjøre for at du skal oppleve medbestemmelse? Med
;lpåfølgende oppsummer¡ng i Þlenum, Evaluering av MKS-saml¡ngene.
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4. 6. Oppfølging av at tjenester blir levert
Journal føres i Gerica, og den enkelte brukers tiltaksplan skal det utkvitteres løpende på, noe som

hovedsakelig skjer på PDA (små, bærbare digitale enheter).

Awik meldes på sin side i kvalitetssystemet, som ikke er funksjonelt koblet sammen med Gerica.

Awiksmeldínger skal anonymiseres, men det er opplyst at man noen ganger nytter brukernummer i Gerica

for å sikre sporbarheten til hvilken person og hendelse det er tale om.

Kvalitetssystemet kommer BKR nærmere tilbake til nedenfor.

BKR nevner at kommunen har anskaffet en app-funksjonalitet til det elektroniske kvalitetssystemet. I praksis

betyr dette at medarbeiderne enkelt kan registrere awik dírekte fra egne smarttelefoner, noe som skal

innebære en senking av terskelen for å melde awik. Kommunen har opplyst at systemet ikke gjØr det mulig å

spore hvor mange awik som meldes via app og hvor mange som meldes på andre måter.

I mai 201 5 fastsatte kommunalsjefen funksjonsbeskrivelse for kvalitetsutvalget, bestående av

kommunalsjefen selv, kommuneoverlegen, kvalitetsrådgiver og enhetslederne i sektoren.

Funksjonsbeskrivelsen fastsetter at utvalget skal møtes månedlig. BKR understreker at kvalitetsutvalget ikke

var en nyskapning i 201 5, men da hadde eksistert fra 201 1 . Blant utvalgets definerte oppgaver er å behandle

avviksrapporteringen, og generelt å ha et overordnet ansvar for kvalitetsarbeidet i sektoren.

4. 7. Opplæring i ksmmunikasjon
En av anbefalingene fra KPMG i 201 3 var å vurdere opplæringstiltak til ansatte med seerlig krevende

kommuni kasjonsoppgaver.

Administrasjonen har opplyst at om lag 1 20 medarbeidere har vært gjennom grunnopplæring i motiverende

intervju (Ml) í regi av Borgestadklinikken, med en planlagt oppfølgingsdag i november 2A17.

4. 8. lnternt samarbeid
Den 20. april 201 5 ble det inngått samarbeidsavtale mellom tildelingskontoret og de hjemmebaserte

tjenestene í Ringerike kommune. Avtalen regulerer en lang rekke forhold, herunder hvordan eventuell intern

uenighet mellom bestiller og utfører skulle håndteres (punkt 4.3), håndtering av awik og klager (punkt 6.3),

krav til samarbeid (punkt 6.4) og kvalitetsrevisjon og kvalitetskontroll {punkt 6.5).

I forlengelsen av dette har BKR fått seg forelagt referater fra samarbeidsmøter fra 2AL4-2OL5, som har blitt
avholdt i samsvar med samarbeidsavtalen.

BKR har videre fått rapport etter gjennomført intern revisjon innenfor legemíddelhåndtering ¡ 201 5, utført av

Sykehusapotekene. For hjemmetjenestenes del ble det gitt awik og merknader i samtlige tjenesteområder

som ble revidert. Rapporten viser at plan for lukking av avvik hadde blitt meldt til tilsynsfarmasøyten.

Øvrig internt revisjonsarbeid, jf. samarbeidsavtalens punkt 6.5, er det ikke opplyst om.

Videre er det etablert nettverksgrupper innad i tjenestene. Funksjon og formål er definert i notat fra

kompetanserådgiver fra mars 2O!7. Her defineres roller og ansvar for kommunalsjef, kommuneoverlege,

enhetsleder, avdelingsleder, nettverkskoordinator, ressurspersoner, kompetanserådgivere og deltakende

medarbeidere. Det er tatt sikte på åtte nettverksgrupper innad i sektoren, i tillegg til deltakelse i noen

ínterkommunale nettverk. lkke alle nettverk er i rent faktisk i dr¡ft.

4. 9. Oppdaterte rutiner for saksbehandling
Administrasjonen har oppdatert rutiner for saksbehandlingen i tildelingskontoret. I denne sammenheng

nevner BKR at det i kj6lvannet av tilsyn fra fylkesmannen også har blitt holdt interne kurs.

4. L0. Kvalitetssystemet
I mai 201 5 startet arbeidet med implementer¡ng av kommunens anskaffede elektroniske kvalitetssystem, KF

Kvalitetsstyring. Arbeidet ble prosjektorganisert, med rådmannen som prosjektgiver og -eier. Startdato var

8. mai 201 5 og planlagt sluttdato var 31. desember 201 6. Prosjektplanen definerte styringsgruppe,
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prosjektgruppe, ressursgruppe og piloter/ superbrukere/ redaktører. Bakgrunnen for prosjektet ble omtalt
slik:

<Ringerike kommune oppfyller ikke alle krav gitt i internkontrollforskriftene. Særlig på område som

gjelder dokumentering: <lnternkontrollen må kunne dokumenteres i den form og det omfang som er

nØdvendig på bakgrunn av den enkelte tjeneste sin størrelse, aktiviteter og risikoforhold.

Dokumentasjonen skaltil enhver tid være oppdatert og tilgjengelig.

De ulike sektorene opererer med helt forskjellige systemer, hvor kvalitet og systematisk

forbedringsarbeid varierer, både på H MS og tjenesteområdet. Ringerike kommune har behov for en

bedre helhetlig og overordnet kontroll med virksomheten. Videre er det et stort behov for å

dokumentere og ikke minst synliggjØre den kvalitet vi faktisk har, tydeliggjøre t¡ltak som iverksettes og

definere hva målet er for det enkelte område og gå åpent ut med status til enhver tid. Ansatte i hele

organisasjonen trenger et godt og effektivt verktøy for å drive forbedring og endringsarbeid.>

De seneste opplysningene fra administrasjonen er at intern evaluering av implementering av

kvalitetssystemet er planlagt til høsten 201 7.

BKR har bedt om og fått ut betydelige mengder data fra kvalitetssystemet, og fått demonstrert hvordan

systemet skal brukes.

BKR har innenfor rammene av den gjennomførte forvaltningsrevisjonen ikke gjort en fullstendig evaluering av

implementeringen og bruken av systemet, og dette er som alt nevnt dessuten planlagt fra administrasjonens

side.

Noen synspunkter har vi likevel: Systemet er åpenbart teknisk godt egnet, og kan - brukt riktig og godt -
potensielt rette på en god del av det som tidligere har vært påpekt som svakheter ved kommunens

internkontrollsystem. Selv om arbeidet har tatt tid, framstår implementeringen etter BKRs vurdering som

godt ledet. Terskelen for å melde avvik må anses som vesentlig redusert sammenliknet med tidligere. Som alt

nevnt er det kjøpt app-funksjonalitet til de ansattes telefoner, som innebærer at det er enkelt å melde fra i

systemet om hva som gikk galt eller holdt på å gå galt i tjenesteutfØrelsen. Det er også enkelt for lederne å gi

tilbakemeldinger til den som meldte awiket, og systemet er egnet til å kanalisere relevant informasjon

oppover iden kommunale ledelsen.

Enkelte ansatte melder avvik iherdig, i positiv forstand. BKRs gjennomgang viser at det hender at ansatte

fortsetter å melde awik for en og samme situasjon, etter at den første awiksmeldingen oppover i systemet

ikke har medført en løsning på brukerens problem.

Tidligere fylkesmannstilsyn har påpekt at det har vært underrapportering av awik i tjenestene. Hvor langt det

elektroniske kvalitetssystemet har kommet i å bøte på dette, vil ikke BKR ha en bestemt oppfatning av på det

nåværende tidspunkt. Vi peker imidlertid på at en sentral forutsetning for at ethvert kvalitetssystem skal

fungere etter hensikten, er at medarbeiderne erfarer at det nytter å melde awik, noe som krever at de ulike

ledelsesnivåene både handler på grunnlag av den informasjonen de får gjennom awiksmeldingene, og gir

konkrete tilbakemeldinger til de ansatte som har meldt dem.

Mange awiksmeldinger knytter seg til legemiddelhåndtering, både på grunn av svak informasjonsflyt innad i

tjenesten og på grunn av mer enkeltstående menneskelig svikt. BKR konstaterer at medarbeiderne melder

både egne og andres feil.

BKR nevner at administrasjonen i rapport for andre tertial 201 6 på en god måte la til rette for direkte

rapportering til politisk nivå av (blant annet) antall avlyste hjemmebesøk, iverksettingstid for vedtak i

hjemmetjenesten og antall fall. Vi viser til tertialrapporten side 1 7. Administrasjonen opplyste imidlertid at

det ikke eksisterte gode nok data til å publisere i tertialrapporten. Dette har BKR i og for seg ikke merknader

til: Administrasjonen skal ikke presentere tall som ikke gir et riktig bilde av virkeligheten. lmidlertid kan ikke

BKR se at dette har blitt fulgt opp ved rapportering til politisk nivå i 201 7.
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5. Nærmere om saksframlegg til politisk behandling
I kapittel 2 er det redegjort noe for samhandlingen mellom politisk og administrativt nivå i 2013 og 2015.

ldetfølgende presenteres nærmere en del sakersom harværtfremmettil politisk behandling. Dette harnær
sammenheng med det som er omtalt i kapittel 4.

5. L. Evaluering helse og omsorg
Dette har sammenheng med ordførerens initiativ og den påfølgende rapporten fra KPMG i201 3, som er

omtalt i kapittel 2 i den foreliggende rapporten. For sammenhengens skyld refereres i det følgende noen

ytterligere detaljer om dette arbeidet.

I saksframlegget het det blant annet:

<Rådmannen har hatt klare oppdrag om å skaffe Ringerike kommune handlingsrom. Dette har ført til
stort press på organisasjonene, deriblant helse og omsorgstjenesten. Slikt press på grunn av langvarig

Økonomisk fokus, kan skape situasjoner som har uheldig innvirkning på tjenestenes innhold og hensynet

til enkeltbrukere. Det hjelper lite om man mener tjenestene i det store og hele er gode og forsvarlige,

dersom man sarntidig er i en situasjon hvor helsefaglig personell ut fra egne erfaringer og faglige

kunnskaper ikke deler den oppfatningen.>

Rådmannens utredningsarbeid var bredt lagt opp, blant annet med den første KPM G-rapporten.

Rådmannens saksframlegg i kjølvannet av denne rapporten, presenterte blant annet at de ansatte, særlig

innenfor hjemmesykepleien, var bekymret for den faglige kvaliteten. De ansatte savnet et fungerende

avvikssystem og meldekulturen var for svak, begge veier. Ansatte i hjemmetjenesten opplevde stor slitasje.

Saksframlegget orienterte videre om innspill rådmannen hadde fått i resten av utredningsarbeid, herunder i

åpen høring og i brev fra sykepleierforbundet.

Rådmannens oppsummering var:

L De innsparinger som er iverksatt de siste 5 år har gitt en betydelig økonomísk gevínst.

2. Fokus på nedskjæringer og innsparinger kan ha endret befolkningens forventninger til
tjenestetilbudet.

3. Driftsorganisasjonen har maktet å giennomføre store deler av innsparingene uten at det har gått ut

over pasienter/ brukere/ pårørendes oppfatning av tjenestetilbudet, som faktisk viser at brukere og

pårørende er mer fornØyd enn for to år siden. De prioriteringer som her er gjort står det stor respekt

av, og ansatte har gjort en formidabel innsats for at dette har vært mulig.

4. Kartleggingene gir kun svar på <opplevd kvalitet>, og ikke på <faglig forsvarlig kvalitet>.

5. Tiltak og fokus på forbedringspotensialer etter forrige undersøkelse har hatt god effekt.

6. Opprettholdelse av tjenestetilbud har ført til en viss <slitasje> på driftsorganisasjonen. Et høyt

arbeidstempo og færre ansatte på jobb merkes både av ansatte, pasienter og pårørende.

7 . Opprettholdelse av tjenestetilbud har i ulik grød f ørt til nedprioritering/ nedtoning av < ikke direkte
pasientre laterte oppgaver)) som ;

o Awiksrapportering
o Awiksbehandling

o Kompetanseutvikling

o Kvalitetsutvikling

o Organisering og oppgaveplanlegging

o Ajou rføring/ ved likehold av pasientadm i nistrative systemer

o Rapportering og kontroll
o lntern kommunikasjon/informasjon
o Personaloppfølging
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o Fokus på trivselsfaktorer, ínterne og eksterne

o Langsiktigplanlegging

o Rekruttering

o Utvikling/ implementering av nødvendige og ressurssparende lT-verktøy

BKR siterer videre fra saksframlegget, som gir rådmannens vurdering av nedprioriteringen av andre oppgaver

enn de direkte pasientrelaterte:

<Rådmannen finner ikke grunn til å kritisere de interne prioriterínger som er gjort fra helsetjenestens

side. <Pasienten/ brukeren først> vil alltid være riktig prioritering, men rådmannen finner grunn til å

poengtere at nedprioritering av de områder som er omtalt under pkt. 7 kan få svært alvorlige følger på

sikt. Det er likevel betryggende å vite at personalets lojalitet til pasienter og brukere er sterk.>

Vedlagt saksframlegget var presentasjon fra Agenda Kaupang, som hadde evaluert innsparingsprosessene i

helse- og omsorgssektoren. Dette ble gitt omtale i rådmannens saksframlegg, som - blant annet - refererte

Agenda Kaupangs analyse av det var spart inn i størrelsesorden 50 millioner kroner i helse- og

omsorgssektoren siste 5 år, og at det i denne sektoren neppe var mer å hente.

5. 2. Evaluering*bestillerenheten
Rådmannen bestilte i 2013 en egen rapport fra KPMG som tok for seg tildelingspraksis og ordningen med

bestillerenhet. Rapporten ble avgitt 20. september2Ol3, og ble lagt fram for politisk behandling i eldrerådet,

hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd, formannskapet og kommunestyret i perioden desember 2013-

januar 2014.

I saksframlegget tok administrasjonen for seg hvert av de n¡ forbedringsforslagene som KPMG hadde gitt, Ðet

fører for langt å gå nøye inn på hvert av disse forslagene her.

Men det er verdt å merke seg at administrasjonen på flere punkter valgte en annen løsning enn de man

mene er antydet i rapporten.

Ett eksempel er spørsmålet om såkalt <myke> vedtak. Med dette menes vedtak om hjemmebaserte tjenester

som i mindre grad enn før klart definerte hva som skulle gjøres, og ¡ større grad lot det være opp til
tjenesteyteren å vurdere hva som var mest hensiktsmessig bruk av tid den aktuelle dagen. Dette var

administrasjonen skeptisk til:

<rUt i fra vedtatte tildelingskriterier skal vedtakene uttrykke brukernes rettskrav, og ikke være et middel

for å styrke relasjonene mellom bestiller og utfører. <Myke vedtak> er ofte ikke i tråd med kravet til

rettssikkerhet hos brukeren, ogbør antagelig ikke uten videre benyttes. Dette i forhold til tidligere

iøringer fra Fylkesmannen som er klage- og tilsynsinstans i disse sakene. Det er dessuten viktig at vedtak

fattes ut fra brukerens behov, ikke hvilke ressurser som finnes tilgjengelig ute. <Myke vedtak> kan faktisk

føre til forskjellsbehandling mellom brukere, ut fra hvilke ressurser som finnes tilgjengelig i de enkelte

sonene. Dette er en situasjon rådmannen ikke ønsker.>

BKR deler rådmannens vurdering.

BKR mener videre at administrasjonen på en god måte problematiserte spørsmålet om faste saksbehandlere

for faste soner:

<Rådmannen vil vurdere dette, men samtidig påpeke at en ordning med faste saksbehandlere knyttet til

faste soner har vært prØvd ut tidligere. Problemet med dette, er at det kan føre til forskjellsbehandling

av brukere i Ringerike kommune, i og med at saksbehandler da kan bli for sterkt opptatt av ressursene i

de enkelte sonene enn av å se på hvilket behov brukeren har, og hvor lista skal ligge generelt sett i

Ringerike kommune.>

Etter polit¡sk behandling ble det vedtatt å beholde ordningen med sentral tjenestetildeling, og

tildelingskriterier skulle evalueres og behandles politisk hvert andre år.
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5. 3. Reduksjon av vedtak, - bistand i hjemmet
Administrasjonen utarbeidet 1 2. februar 201 5 saksframlegg til Eldrerådet og til Hovedkom¡teen for helse,

omsorg og velferd. Det ble vist til at budsjett for 201 5 og handlingsplan for 2OL5-2O!9 medførte at en rekke

kostnadsreduserende t¡ltak måtte vurderes. I saksframlegget !2, februar 201 5 orienterte administrasjonen

om at ett slikt tiltak ville kunne være å se på brukere som hadde <små> vedtak, dvs. vedtak på tjenester opp

til 30 minutter som gjaldt tilsyn, hjelp til medisinering, henting av medisiner, sårskift og liknende.

Administrasjonen pekte på at både endringer i brukerens situasjon og samfunnsmessige endringer kunne

utløse behov for å endre brukerens tjenester. Som eksempler på det siste ble vist til at tilsyn med en person

kanskje kan gjennomføres like godt gjennom en telefonsamtale eller internett som ved å reise hjem til
brukeren, og om det er riktig at kommunen skal hente medisiner for brukere dersom det finnes løsninger for
at ferdigpakkede medisiner kan fraktes direkte til pasienten, fra apoteket. Flere eksempler ble gitt, og det ble

generelt vist til at vi i framtiden vil se en rivende utvikling innenfor tekniske løsninger som kan gjøre mange

mer selvhjulpne.

Avslutningsvis ble det opplyst at alle saker ville bli vurdert individuelt, men at kommunen ville søke å

redusere tjenestetilbudet der man vurderte dette som riktig og forsvarlig. Saksframlegget viser at

administrasjonen mente at det var riktig at politisk nivå var kjent med dette grepet fordi man antok at slike

prosesser kunne skape engasjement i befolkningen, i pressen og blant egne ansatte.

Hovedkomiteen tok saken til orientering.

BKR legger her til at administrasjonen har lagt fram referat fra samarbeidsmøter mellom tildelingskontoret

og de operative tjenestene som viser hvordan dette ble fulgt opp i praksis.

5. 4. Orientering om organisering
<Ny organisering i Helse og omsorg)), sak 9/1 5 til hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd, ble lagt fram i

komiteens møte 1 6, februar 201 5. Administrasjonen presenterte ny organisasjonsmodell. Noe av bakgrunnen

for framlegget ti[ komiteen var at vedtatt budsjett for 201 5 og handlingsplan for 201 5-201 9 ville medføre

vurdering og iverksetting av en rekke kostnadsreduserende tiltak, og det var administrasjonens syn at

fagpolitikerne kjente til disse.

5. 5. Politiskbehandlingavtildelingskriterier
Kommunestyret vedtok i 201 6 dokumentet <Veileder for tildelingspraksis Ringerike kommune - revidert

201 6>, denne ligger til grunn for tjenestetildelingskontorets saksbehandling, sammen med relevant

lovgivning og forskriftsverk. Dokumentet beskriver bestiller-utfører-modellen i kommunen, og gir uttrykk for
B EON/ LEON-prinsippet, som Ringerike kommune bygger på. Den såkalte omsorgstrappen ser slik ut:

1 0-Lìstirilsjon. spesialisert korupetatse

9.Irrstinrsjon. ordinær

S. Bemannet bolig. spesialiserl kourpetanse

T.Bemaulet bolìs. ordfuær

6. Kornidsopphold. avlastuing. clagopphokl, clagtilbuil

5.Hjeuurebaserte !ierreste!'. Personlig assistause- praktisk bistand,

personlig stell og egenornsorg. helsetjeucstel i hjeruruet

4. Ytelser fra oppdragstakere

3.BruI¡ere uten limetjeuester

2. Frivillise. lavterskeltill¡ud

i. Folkehelse og pârørendeinettverk solt ressrus

Veilederen for tildelingspraksis definerer nærmere kríterier for tildeling av de enkelte tjenestene (ulike

former for personlig assistanse, brukerstyrt personlig assistent, helsetjenester i hjemmet, tildeling av

miljøarbeider osv.).
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BKR konstatererat kommunen med dette hartildelingskriteriersom erforankret på politisk nivå, og nevner

at veilederen selv understreker at dersom det skulle oppstå motstrid mellom veilederen og lowerket, vil

lowerket alltid ha forrangen.

5. 6. Stipendordningen i helse og omsorg
I saksframlegg datert 21. august 2Ol7 ble eldrerådet, råd for funksjonshemmede, hovedutvalget for helse,

omsorg og velferd, formannskapet og kommunestyret orientert om status for sektorens ordning med stipend

til utdanning. Noe av bakgrunnen for stipendordningen var:

<Et spørsmål som reiser seg er om ressursinnsatsen har vært tilstrekkelig, sett i forhold t¡l de økte og nye

oppgavene (somhandlingsreformen, BKRs onmerkningl. En stor andel av helsepersonell i Ringerike

kommune er personell med relativt lav eller ingen utdanning i helsefag. Det er et behov for

døgnkontinuerlig sykepleier- eller vernepleierdekning i alle kommunens avdelinger. Pr. i dag er dette ikke

gjennomførbart med den sammensetning av personell og profesjonsgrupper vi har.

NOVA Rapport6h6 viser en klar og signifikant sammenheng mellom mangel på sykepleiere (vansker

med å rekruttere og fravær) og opplevd kvalitet på grunnleggende sykepleíe, behandling og forebygging

og aktivisering. Resultatene er påfallende like for sykehjem og hjemmesykepleien. [...]

Kunnskap om eksisterende kompetanse og identifisering av behov for kompetanseheving er en del av

arbeidet med strategisk kompetansestyring som ble startet høsten 2AL6.ù

Rådmannen opplyste at stipendordningen pr. august 2017 hadde medført stipend på 100 000 kroner til fire

vernepleiestudenter og seks vernepleiestudenter, som alt var i gang med utdanningen. Ytterligere tolv

ansatte tok til på utdanning høsten 2017.

Etter utdanningsperioden har alle bindingstid på to år, og under studiet vil de kunne arbeide i helger og

ferier.

Det må understrekes at stipendordningen ikke gjelder bare de hjemmebaserte tjenestene.

Kommunestyret tok saken til orientering i møte 5. oktober 2017.

5. 7. Serviceerklæring for helse- og omsorgstjenestene
Ved saksframlegg 5. september 2Ot7 til formannskapet og kommunestyret la administrasjonen fram forslag

til ny serviceerklæring for helse- og omsorgstjenestene.

Bakgrunnen var at kommunestyret 26. november 2015 hadde vedtatt en serviceerklæring, men samtidig

vedtatt å starte opp arbeid med en revidert erklæríng, og forutsette at denne ble fremmet til politisk

behandling innen utgangen av februar 2016.

Den nye serviceerklæringen ble lagt fram for hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd den 8. mars 2016,

som vedtok administrasjonens forslag,

Saksframlegget av 5. september opplyste at den videre behandlingen deretter stanset opp på grunn av en

teknisk feil, noe rådmannen beklaget.

Dette reiser i og for seg et spørsmål om hvorvidt rutinene for oppfølging av politiske vedtak er gode nok, men

BKR forfølger ikke det videre her.

Kommunestyret tok hovedkomiteens vedtak til etterretning i møte 5. oktober 2017.

Den vedtatte serviceerkleeringen er en noe forenklet versjon av erklæringen som har vært publisert på

kommunens nettsider siden 20. juli 2015.
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6. Samlet vurdering
I denne forvaltningsrevisjonen har BKR undersøkt i hvilken grad rådmannen har iverksatt og implementert

t¡ltak rettet mot kvalitetsarbeid i de hjemmebaserte tjenestene i Ringerike kommune. Vi har sett på perioden

fra og med BKRs forvaltningsrevisjon i ZOLL. Som nevnt innledningsvis i rapporten, er det tale om en stor

kommunal tjeneste og et langt tidsrom. Det innebærer at rapporten ikke kan favne alle detaljer og nyanser

om kvalitetsarbeid på alle nivå i tjenesten. BKRs vurderíng er likevel at vi har solid grunnlag for de

konklusjoner vi har gjort om hovedtendensene i perioden ví har undersøkt.

Fokuset har ikke vært på det ansatte helsepersonellets evne og vilje til i det daglige å yte gode tjenester til
kommunens innbyggere som trenger hjemmebaserte tjenester. Fokuset har derimot vært å kartlegge og

vurdere i hvilken grad administrasjonen gjennom målrettede kvalitetstiltak har lagt til rette for nettopp

dette. Vi har likevel tatt med noen opplysninger fra bruker- og medarbeiderundersøkelser, og BKR

understreker at opplysninger fra disse kildene ikke i seg selv indikerer at Ringerike kommune skiller seg

vesentlig ut når det gjelder kvalitet i selve tjenesteytingen eller medarbeidertilfredsheten. Og som tidligere

nevnt viser tall fra Pasient- og brukerombudets en markant nedgang i henvendelser dit i 201 6, fra et

bekymringsverdig høyt nivå i 201 5.

I en samlet vurdering er det ikke hensiktsmessig med en ren 1 :1-sammenligning av det administrasjonen reelt

har iverksatt av tiltak, holdt opp mot en liste av anbefalinger gitt av eksterne aktører i perioden, eller holdt
opp mot en liste av tiltak kommunen selv har definert etter at tilsyn fra fylkesmannen har påpekt awik. Dels

fordi anbefalte tiltak til en viss grad griper inn i hverandre. Dels fordi ikke alt som blir anbefalt av eksterne

aktører nØdvendigvis skal iverksettes. Dessuten har de eksterne gjennomgangene ikke bare hatt

hjemmetjenestene som fokus.

I det følgende gis BKRs sammenfattende vurderinger,

Etablering av et hensiktsmessig kvalitetsstyringssystem har ligget som en anbefaling i mange år. Et slikt

system skal - blant annet - legge til rette for at medarbeidere kan melde fra til overordnet nivå dersom det

oppstår svikt i tjenesteytingen til kommdnens innbyggere, eller risiko for at det skjer. Systemet skal også

legge til rette for ledelsen, på ulike nivåer, kan få systematisert informasjon om hvordan og hvor i tjenesten

det svikter, slik at man kan sette inn tiltak for å bøte på dette, Plikten til å ha systemer som gir en slik oversikt

følger direkte av lov og forskrift. Systemene trenger i prinsippet ikke være lT-baserte, men i en tjeneste av en

slik størrelse og kompleksitet som de hjemmebaserte tjenestene i Ringerike kommune, vil det i praksis være

svært krevende å drifte slike systemer basert på at informasjon skal formidles på papir.

Når BKR nå påpeker at etablering av et fungerende kvalitetssystem har kommet sent, er administrasjonen

selvsagt godt kjent med dette fralør, og slik sett er det å slå inn åpne dører. Men gitt de problemstillingene

kontrollutvalget har vedtatt, må det påpekes. Og det må etter BKRs vurdering settes inn i en bredere

sammenheng: Ringerike kommune var registrert i ROBEK fra 2008 til 201 6. lnnsparingstiltakene har vært

betydelige. Og som andre kommuner, har Ringerike i denne perioden også merket effekten av

samhandlingsreformen lra 2O!2, som har medført at pasienter som tidligere ble behandlet lenger i

spesialisthelsetjenesten ¡ større grad har blitt kommunenes ansvar.

Kombinasjonen av disse faktorene har medført at hjemmetjenestene har blitt satt under press, noe som øker

risikoen for svikt itjenesteytingen. Denne situasjonen har kommunen stått i over år, uten at organisasjonen

har hatt et velfungerende system for å følge kvaliteten på tjenesteytíngen løpende. Vi viser til at kommunen

etter å ha forsøkt systemet <Risk Manager> gikk tilbake til manuelle meldesystemer. Vi viser videre til
rådmannens erkjennelse i saksframlegg i 201 3 av at arbeid med kvalitetsutvikling, organisasjonsutvikling

avviksmelding og -behandling m,m. hadde blitt nedprioritert, I samme saksframlegg understreket rådmannen

at det kunne få svært alvorlige konsekvenser dersom dette holdt fram.

Videre må det anses klart at man i årene som har gått har hatt underrapportering av avvik til overordnet

nivå. Vi viser til at fylkesmannen ved gjennomføring av tilsyn i både 201 4 og2O!6 har påpekt dette, noe som
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underbygger at man i mangel av et fungerende elektronisk system ikke har hatt tilfredsstillende

kompenserende tiltak. I skrivende stund har fylkesmannen ikke avsluttet 201 6-tilsynet. 201 4-tilsynet hadde

praktisk bistand som ett av flere tema, 201 6-tilsynet hadde helsetjenester i hjemmet til mennesker med

utviklingshemming som ett av flere tema. Som det går fram av det vi har presentert i rapporten har det både

i 201 3 og 201 5 vært betydelig bekymring blant de ansatte i tjenesten og på politisk nivå, og da har det i alle

fall ikke hjulpet at kommunen har stått uten et fungerende og reelt brukt kvalitetssystem som kan gi en

pekepinn på hvor skoen trykker mest.

BKR understreker at med innføringen av det lT-baserte kvalitetssystemet, der arbeidet tok til i mai 201 5, er

kommunen på en helt annen måte enn tidligere rigget for å kunne ivareta plikten til faglig styr¡ng og kontroll.

Systemet som brukes må anses teknisk godt egnet, og vår vurdering er at arbeidet med innføringen synes

godt organisert og ledet. Noe forsinket implementering og evaluering må anses påregnelig i denne typen
prosjekter. BKR viser særlig til at den praktiske terskelen for å melde fra i en travel hverdag senkes betydelig

når medarbeiderne kan bruke sin egen smarttelefon til å melde ifra om hva som ikke har gått som planlagt,

det være seg legemiddelhåndtering, at man ikke rakk alt man skulle gjøre, eller andre ting. BKRs vurdering er

videre at systemet - brukt riktig og godt - gir ledelsen et godt verktøy til å organisere og analysere data.

Satsingen på kompetansestyrkíng er vesentlig styrket de siste årene, etter BKRs vurdering særlíg fra 201 6.

Kompetanserettede tiltak fram til dette tidspunktet må etter vår vurdering anses mindre målrettede og

samordnede. Dette anser vi langt på vei også erkjent fra administrasjonens side.3

Dette gjelder de menneskelige og økonomiske ressursene som settes direkte inn. Vi viser her til at man

høsten 201 6 ansatte en kompetanserådgiver i prosjektstilling for å arbeide på overordnet nivå med

kompetansestyrking. Vi viser også til innføringen av stipendordning til ansatte som ønsker å ta utdanning.

Som nevnt er administrasjonens eget syn at man pr. dags dato ikke har tilstrekkelig sykepleier- og

vernepleierressurser i organisasjonen, se kapittel 5.7 ovenfor.

Det gjelder også hvordan man organiserer og strukturer arbeidet med å bygge kompetanse i organisasjonen.

BKRs giennomgang viser en tendens til tydeligere struktur og klarere planer og målsetninger i det arbeidet

som har blitt satt i verk i løpet av 2O16 og2O!7.Vi registrerer at kommunen høsten 201 7 gjeninnfører praksis

med avdelingsvise kompetanseplaner, men stiller spørsmål ved hvorfor man forlot dette i utgangspunktet.

Samtidig må det pekes på at mange av de tiltakene som i den senere tiden har blitt in¡tiert, er t¡ltak som etter
sin art krever tid før de setter seg godt i organisasjonen. Og flere prosjekter er i skrivende stund fortsatt
aktive. Fra et revisjonsmessig ståsted er det ikke naturlig ä gjøre nærmere vurderinger av disse, før de har

kommet lenger i prosessen; i så fall vil det bære preg av en underveisevaluering som neppe gir et balansert

bilde av det man kan forvente som sluttprodukt av det arbeidet som er satt igang.

Dette innebærer at det er for tidlig å konkludere med at de iverksatte tiltakene vil gi ønsket effekt.

BKR konstaterer at det foreligger formelle, ¡nterne samarbeidsstrukturer - nettverksgrupper, kvalitetsutvalg,

samarbeidsavtaler og -møter m.m. - som er egnet til å bidra godt i et strukturert kvalitetsarbeid, men basert

på det administrasjonen selv har gitt av opplysninger, er det indikasjoner på at det fortsatt er rom for disse

strukturene til å bli mer operatíve og effektive.

Som nevnt har BKR ikke lagt til grunn at alt av anbefalte tiltak i perioden skal ha blitt ¡verksatt. Og

gjennomgangen viser eksempler på at administrasjonen på en god måte utreder og tar stilling til tiltak som

har blitt anbefalt, for så - på faglig grunnlag - å komme til en annen konklusjon enn det som er antydet som

en mulig løsning fra eksternt hold. Som eksempel nevner vi at administrasjonen i 201 3 ikke ønsket å bevege

seg i retning av såkalt <myke> vedtak, som ville lagt betydelig mer skjønn til tjenesteutøveren om hva som

skulle prioriteres hos den enkelte bruker den enkelte dag. Av rettssikkerhetshensyn ønsket rådmannen ikke

en slik utvikling. Av líkhetshensyn har administrasjonen heller ikke Ønsket en ordning med faste

saksbehandlere i tildelingskontoret for faste geografiske soner i kommunen.

3 tf. skriftlig redegjørelse fra administrasjonen i forbindelse med forvaltningsrevisjonen, mars 201 7
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Disse eksemplene viser også at administrasjonen på en god måte forankrer sine synspunkter og løsninger i

enkeltsaker på politisk nivå i Ringerike kommune.

Dette henger også sammen med en av våre mer overordnede observasjoner: Etter BKRs vurdering er det helt
på det rene at administrasjonen i mange år har handlet i samsvar med et klart politisk mandat om økonom¡sk

rasjonalisering, på bakgrunn av Ringerike kommune har vært ROB EK-kommune. Og administrasjonen har

etter BKRs vurdering holdt politisk nivå løpende orientert. Som eksempler nevnes rådmannens orientering i

2013, at kommunestyret har politisk behandlet veileder for tildelingskriterier, og hovedkomiteen har blitt
orientert om hvilke vurderinger administrasjonen har gjort i forbindelse med mulig reduksjon av såkalte

<små> vedtak.

BKR oppsummerer med følgende vurdering av i hvilken grad rådmannen har iverksatt og reelt implementert

kval itetsrettede ti ltak in nenfor de hjemmebaserte tjenestene:

t. For perioden fra 21 tl sett under ett, er det klare indikasjoner for å si at de Økonomiske rammene

har satt begrensninger for reell gjennomføring av tilstrekkelige, kvalitetsrettede tiltak innenfor de

hjemmebaserte tjenestene.

2. Kommunen har i flere år, parallelt med økonomiske innsparinger og virkningene av

samhandlingsreformen, vært uten et godt nok fungerende system for å avdekke svikt eller fare for
svikt i tjenesteytingen til kommunens innbyggere. På dette punktet er det ikke rom for en annen

konklusjon enn at den lov- og forskriftsfestede plikten til faglig styring og kontroll ikke har vært
ivaretatt på overordnet nivå. Men med systemet som nå er innført, ligger det til rette for at

administrasjonen kan oppfylle pliktene som følger av lov og forskrift.

3. Tyngdepunktet i satsingen på systematísk kvalitetsrettede tiltak innenfor de hjemmebaserte

tjenestene ligger relativt nært i tid. Særlig i 2O!6 ag 2017 synes arbeidet å ha skutt fart.

4. Administrasjonens arbeid med satsing på kvalitetsrettede tiltak er opplagt på riktig vei, men BKR kan

ikke i skrivende stund gå god for at man er i mål, og gitt tidshorisonten på deler av det iverksatte

arbeidet, er en nærmere vurdering av dette ikke mulig før det har gått ytterligere noe tid.

Rapporten avgis uten formulerte anbefalinger fra revisjonens side. Situasjonen pr. i dag er at sektoren har

stått under betydelig press giennom flere år, men at man i dag har større ressurser tilgjengelig for
systematisk kvalitetsarbeid enn tidligere, og en klarere retning på arbeidet. Men fortsatt er det for tidlig å

svare på hvilke effekter det pågående kvalitetsarbeidet víl gi. BKR har ikke grunnlag for å mene at

administrasjonen bør justere kurs i det arbeidet som nå gjØres. Derfor gis det ikke anbefalinger fra vår side.

Men det er vår vurdering at det kan være hensiktsmessig å se på om de tiltak som nå konkret er iverksatt, er

gjennomf6rt og har virket etter s¡n hensikt, når noe tid har gått.

Drammen, desember 2017

Ç¿ r/ áì J\" X, ̂ *-
Torkild Halvorse

Leder forva ltningsrevisjon

Gisle Skaaden

Forvaltningsrevisor
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Vedlegg 1 - Uttalelse fra rådmannen datert 8. desember 20t7
BKR sendte 13. november 2017 utkast til rapport til rådmannens uttalelse.

På rådmannens vegne svarte kommunalsjef Christine Myhre Bråten ved epost av 8. desember 2017:

Admínistrasjonen har j!þ merknader til rapportens innhold, verken når det gjelder faktagrunnlaget

rapporten bygger på, eller de vurderinger som er gjort. Administrasjonen har tidligere sendt inn

supplerende opplysninger, noe som sees igjen i utkast til rapport.

BKR legger til at de supplerende opplysninger som det er vist til i eposten, er administrasjonens redegjørelse

av 11. september 2OL7, som var svar på BKRs brev til rådmannen av 27. juni 2O!7.

På bakgrunn av rådmannens uttalelse har BKR ikke sett behov for justeringer eller presiseringer í den

endelige rapporten.
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Kontrollutvalget
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Dokid:
18007217
(1 6/3884-1 1 )
Forualtningsrevisjonsprosjekt om
kval¡telsarbeid i hjemmetjeneslêne

I

Saksbehandler
Bente Thalerud

Møtedato
19.01.18

Saksnr

03/1 8

FORVALTNI N GSREVI SJON OM KVALI TETSARBEI D I H JEMM ETJEN ESTEN E

Vedlegg: Rapport fra Buskerud Kommunerevisjon I KS

Vedtak i kontrollutvalget:

1 . Revisors redegjørelse tas til orientering.
2. Kontrollutvalget tar rapport om kvalitetsarbeid i hjemmetjenestene til orientering

og oversender denne til kommunestyret med følgende innstillig:

3. Kommunestyret tar saken til orientering.

4. Kontrollutvalget følger opp tjenestene videre.

Kontrollutvalgets behandling:

Forvaltningsrevisor Gi sle Skaaden redegi orde for rapporten.

Kontrollutvalgets leder Karsten Lien fremmet følgende endringsforslag til
vedtakspunkt nr. 2:

2. Kontrollutvalget tar rapport om kvalitetsarbeid i hjemmetjenestene til orientering
og oversender denne til kommunestyret medþlgende innstillig:

Kommunestyret tar saken til orientering.

Votering:

Sekretariatets forslag og lederens endringsforslag ble enstemmig vedtatt.



SAKSFREM STI LLI N G:

Kontrollutvalget i Ringerike kommune vedtok soÍìmeren 2016 âL gjennomføre forvaltningsrevisjon
med kvalitet i hjemmetjenestene som tema. Vedlagt følger rapporten fra Buskerud
Kommunerevisjon I KS (BKR), i tråd med vedtatt prosjektplan.

Følgende problemstillinger er formulert:

Hvilke tiltak har rådmannen iverlcsatt for de hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenesteneT

I hvilken grad er tiltakene implementert og reeltfungerende i organísasjonen?

o Tiltak som knn lvtyttes til tidligere þrvaltningsrevisjoner
o Tiltak som kan løtyttes til oppfølging av statlíge tilsyn
o Tíltak som kan Imyttes til admínístratívt bestilte konsulentrapporter

Rapporten avgis uten formulerte anbefalinger fra revisjonens side.

Dette begrunner revisjonen på følgende måte:
<Situasjonen pr. i dag er at sektoren har stått under betydelig press giennom flere år, men at man i
dag har større ressurser tilgiengelig for systematisk kvalitetsarbeid enn tidligere, og en klarere
retning på arbeidet.

Men fortsatt er det for tidlig å svare på hvilke effekter det pågående kvalitetsarbeidet vil gi. BKR har
ikke grunnlag for å mene at administrasjonen bør justere kurs i det arbeidet som nå giøres. Derfor gis
det ikke anbefalinger fra vår side.>

Anbefaling

Revisor vil redegjøre for rapporten i kontrollutvalgets møte l9.januar 2018

Det anbefales å ta revisors redegjørelse til orientering samt rapporten til etterretning og oversende
saken til kommunestyret.

Kontrollutvalget anbefales i tillegg âfølge opp tjenesten videre da rapporten viser at situasjonen på

tjenesteområdet fortsatt ikke kan beskrives som tilfredsstillende.
Sekretariatet anbefaler utvalget å ta saken opp igjen i siste kvartal av 2018 for å vurdere en

oppfølgingsundersøkelse av ett eller flere områder innen tjenesten.
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/4479-8  Arkiv: 033 &16  

 

Sak: 1/18 

 

Saksprotokoll - Fritak fra verv som vara til kommunestyret Yvonne M. Karlsen 

 

Vedtak i Valgnemnda: 

 
 

Yvonne M. Karlsen innvilges fritak fra sitt verv som vara i Ringerike kommunestyre, med 

umiddelbar virkning. 

 

Varamedlemmer fra FrPs varamannsliste til Kommunestyret vil rykke opp på varamannslisten i 

den nummerorden de er valgt. 

 

 
 

Behandling i Valgnemnda 20.02.2018: 

 

Ordfører foreslo følgende forslag til tilføyelse: 

«Varamedlemmer fra FrPs varamannsliste til Kommunestyret vil rykke opp på varamannslisten 

i den nummerorden de er valgt.» 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag, samt ordførerens tilføyelse ble enstemmig vedtatt som Valgnemndas 

innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgnemnda 

Kommunestyret 
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Arkivsaksnr.: 16/4479-7   Arkiv: 033 &16  

 

Fritak fra verv som vara til kommunestyret Yvonne M. Karlsen 
 

Forslag til vedtak: 

 

Yvonne M. Karlsen innvilges fritak fra sitt verv som vara i Ringerike kommunestyre med 

umiddelbar virkning 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Yvonne M. Karlsen informerer i en E-post av 5.januar 2018 at hun endrer adresse og flytter til 

annen kommune grunnet videre skolegang 

 

Juridisk vurdering 

§15 punkt 1 i kommuneloven sier 

Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Hvis 

tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år eller 

mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. 

 

Rådmannens vurdering 

Karlsen har tapt sin valgbarhet ved at hun flytter ut av kommunen, og da det ikke er nevnt noe om 

at dette er midlertidig fratrer hun sin stilling som vara til kommunestyret på permanent basis. 

 

 Ringerike kommune, 23.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Jan Hatten 
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Interpellasjon fra Tor Bøhn FrP - Kommunenes interesser i kraftselskapet Vardar  
 

 

 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Tor Bøhn (FrP) mottatt 27.02.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOTTATT 27FEB,2O1O

Intemellasjon til kommunest)¡remøte i Ringerike kommune 8/3-2018.

Hvor sikre er kommunens interesser i kraftselskapet Vardar?

I novemer siste år vedtok $dkestinget i Buskerud etableringen av Viken fylkeskommune, bestående

av Østfold, Buskerud ogAkershus. Buskerud fylkeskommune blir dermed en del av Viken
fylkeskommune, et stort fylke med mer enn 1,2 millioner innbyggere.
Fra l januar 2020 skal Viken fylkeskommuno være i funksjon, Buskerud fylkeskommune vil slutte
å eksistere og eierskapet til kraftselskapet Vardar kommer i spill. Videre er det fastslått at Viken
fylkeskommune für en parlamentarisk styringsform. Selv om FrP vanligvis fremstår som tilhengere
av denne styringsformen innrømmer jeg glatt at jeg ikke er sikker på om det er det beste for det som
denne interpellasjonen dreier seg om, nemlig hvordan sikre kommunens interesser i kraftselskapet
Yarda4 et selskap med en verdi på omtrent 5 milliarder kroner.
Det undertegnede er en smule engstlig for i denne sammenheng er at verdier som Buskerud

fflkeskommune i dag har eierskap til skal forsvinne inn i Viken fylkeskommune og at
fylkespolitikerene i Viken dermed står mer eller mindre fritt til å gjøre hva de vil med disse
verdiene. I teorien kan dermed selskaper som Vardar slaktes, selges eller verdier overføres til andre
etter fylkespolitikerene i Viken sitt forgodtbefinnende. Med en parlamentarisk styreform behøver
heller ikke veien for å fü realisert dette være så lang. Her gjelder det å prøve og følge godt med så

ikke verdiene til Buskeruds kommuner bare forvitrer. De siste 13 årene har fylkeskommunen fätt
over 700 millioner kroner i utbytte fra Vardar. Men hva som skjer med inntektene fra Vardar etter
2020 q høyst usikkert. Imidlertid så inngikk fylkeskommunen en aksjonæravtale med kommunene i
Buskerud i 2005. Der heter det at kommunene overtar eierskapet ved en eventuell awikling av
Buskerud fylkeskommune.Vi für jo håpe at det er dette som skjer, men etter som jeg forstår så er det
langt fra sikkert i og med at det jo ikke bare er fylkeskommunen, men hele fflket som forsvinner.
Som kjent så er situasjonen per i dag at Ringerike kommune eier av 5739 B-aksjer i dette selskapet
eller 11,7 Yo av disse aksjene. De resterende B-aksjene eies av de andre kommunene i Buskerud
med Drammen kommune som største eier med 16,03yo.
Buskerud fylkeskommune eier 100% avA-aksjene, dermed så kan disse lett forsvinne inn i Viken

fulkeskommune og kanskje blir B-aksjene fordelt på alle kommunene i alle tre nåværende fylker.
Det er dette scenarioet som bekymrer.
Ofte er det også slik at bare eiere av A-aksjer har stemmerett - ogleller at det gielder ulike regler for
omsetning av disse aksjene, f.eks. ulike regler om forkjøpsrett eller det kan bestemmes at eiere av
B-aksjer skal ha begrenset eller ingen rett til utbytte.
Jeg er kjent med at fylkesvaraordfører Olav Skinnes (Sp) leder et utvalg som skal forhandle med
Østfold og Akershus om disse spørsmålene, mon jeg har ikke hørt at det har resultert i noe konkret
enda.

Spørsmål 1: Har man fra kommunens side, eventuelt saûrmen med andre kommuner i Buskerud,
vurdert å ta noen videre steg for å forsøke og sikre sine interesser i kraftselskapet Vardar etter at

Viken fylkeskommune har blitt en realitet?

Spørsmål 2:Hva anser man kan være det beste â g¿øre i denne sammenheng?

Med hilsen
Tor Bøhn
For Ringerike FrP

Dokid:
18018134
(18t826-1)
ìnlerpellasjon - kommunenes
rnteresser j krafi se¡skapet tlhrdar
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Interpellasjon fra Axel Sjøberg (SV) -  fullverdig Montessori pedagogisk tilbud 

Ringerike  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

  

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Axel Sjøberg (SV) - mulighet for et fullverdig Montessori pedagogisk tilbud 

på Ringerike mottatt 28.02.18. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mulighet for et fullverdig Montessori pedagogisk tilbud på Ringerike?

Ordfører. Jeg viser både til behandling i KS sak 1O4h6 den 3O.juni 20L6 hvor kommunen med stort
flertall ga positiv uttalelse for oppstart av Montessori skole på Ask, og til siste møte ¡ HOK

(Hovedkomite for Oppvekst og Kultur) T.februar 2018, hvor en søknad om å etablere en barnehage

med Montessori pedagogikk ble nedstemt mot 2 stemmer.

I kommunestyret behandling av sakLO4/1,6 (Uttalelse fra Ringerike kommune tilsøknad fra Ringerike

Montessori A/S> ble det ikke minst fra ordfører selv vist til initiativet fra befolkningen på Stranden

som en viktig faktor for å stemme positivt til uttalelsen. Kommunen fattet ikke vedtak om å opprette
en skole basert på Montessori pedagogikk, men ga en positiv aksept for at også denne skolen basert

på alternativ pedagogikk kunne komme. Slik jeg ser utfallet av KS saken i2Ot6, og det faktum at vi

har 2 oppegående Montessori skoler på Ringerike, er at det er ønskelig med gode pedagogiske

alternativer til den mer tradisjonelle Ringeriksskolen.

På bakgrunn av at kommunestyret ved 2 anledninger har uttalt seg positiv til alternativ pedagogikk

og ønsket dette velkommen, var det derfor med litt undring jeg registrerte at flertallet i HOK den

T.februar ikke ønsket å etablere en Montessori barnehage på Stranden. Jeg registrerer at

argumentasjonen mot søknaden i hovedutvalget hovedsakelig var knyttet til økonomiske forhold. I

saksfremlegget fra administrasjonen blir det fastslått at det innenfor kommunen per dato er et
overskudd av barnehageplasser. For området Tyristrand / Ask er det derimot et underskudd av

plasser lokalt, det er faktisk venteliste for å få plass i nærmiljøet.

Tatt i betraktning at vi ønsker å satse på en utbygging i området Tyristrand / Ask og forventer en

Økning i befolkningen vil det være naturlig å etterstrebe flere lokalt forankret barnehageplasser.

Kommunestyret har sagt ja til at det ble etablert et pedagogisk alternativ på Stranden, og en naturlig

videreføring av dette vil også å sija tíl en barnehage basert på samme pedagogikk. En utbygging som

både skaper flere lokale barnehageplasser der det trengs, men også gir bedre mulighet for å sikre

rekrutering til Montessori skolen på Stranden.

I og med at behandling av nyetablering av barnehager er delegert til hovedutvalget, er søknaden nå

formelt awist. Jeg har spurt leder av hovedutvalg og kommunalsjef for oppvekst om hvilke

muligheter som eventuelt finnes for å påklage dette vedtaket til en annen politisk instans, men har

ennå ikke hørt noe annet enn at de begge mener saken er avsluttet.

I og med at vi i denne saken fikk forelagt en søknad om nyetablering av en alternativ pedagogisk

barnehage, ønsket plassert i samarbeid med en (ganske nylig) nyetablert alternativ pedagogisk

barneskole, er det naturlig å tenke seg at det samme kommunestyret som ga et positivt svar til
etablering av alternativ pedagogikk på Stranden - også bør ta stilling til denne søknaden.

Spørsmål til ordfører vil derfor være følgende:

Ser ordfører at det kan være en sammenheng mellom det å si et positivt ja til Montessori

skolen på Stranden og det å etablere en barnehage på samme området med samme

pedagogikk

Vil ordfører sgrge for at søknad om nyetablering av Montessori barnehage på Stranden blir
fo re lagt ko m m u nestyret for endel ig beha nd ling

For Ringerike SV

AxelSjøberg

a

a

Dokid:
1 801 8808
(18t841-1)
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Grunngitt spørsmål fra Axel Sjøberg (SV) - evaluering av ordningen med 

varaordfører på heltid  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Grunngitt spørsmål fra Axel Sjøberg (SV) – Evaluering av ordning med varaordfører på heltid 

mottatt 28.02.18. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grunngitte spørsmåltil KS I mars 20L8

Ordfører

Formannskapet vedtok i sak 722/t7 den 26.september å sette ned et utvalg bestående av

formannskapet, hovedutvalgsledere og de av gruppelederne som ikke er faste medlemmer i

formannskapet. Det ble også bestemt at en representant for opposisjonen skulle ha lederansvar for
dette (engere) utvalget, og i fprste utvalgsmøte som ble avholdt ble det avklart at oppgaven tilfalt
meg denne gangen. Utvalget hadde flere oppklarende møter og det ble etter hvert fremmet et

forslag tilvedtak (flertallsinnstilling)som ble overlevert ordfører og administrasjonen for utredning

og fremlegg til endelig behandling i kommunestyret. Jeg ser av dagsorden til møte den 8.mars at

saken ennå ikke er fremmet, så jeg tillater meg derfor å stille følgende spørsmål til ordfører:

L. Når forventer ordfører at kommunestyret kan ta endelig stilling til saken <evaluering av

ordningen med varaordfører på heltid>?

Under arbeidet med evalueringen av den nevnte ordningen har det også blitt avdekket at dagens

regelverk trolig bør gjennomgås på nytt, og at regelverket med stor grad av sikkerhet kan (og bør?)

forenkles. Et siste spørsmål til ordfører i denne sammenheng vil derfor være:

2. Vil ordfører ta initiativ til ä nedsette et arbeidsutvalg som kan jobbe frem et forslag til nytt
godtgj6ringsreglement?

For Ringerike SV

AxelSjØberg
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