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Arkivsaksnr.: 18/3819-2   Arkiv: A22  

 

Grunngitt spørsmål fra Nanna Kristoffersen (SOL)  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

23/18 Kommunestyret 11.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Grunngitt spørsmål fra Nanna Kristoffersen (SOL) mottatt 25.09.18. 
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  Sak  24/18 

Side 5 av 90   

 

 
Arkivsaksnr.: 18/3566-2   Arkiv: B08 &29  

 

Grunngitt spørsmål fra Arnfinn Holten (KrF) - Trivsel på skoler  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/18 Kommunestyret 11.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Grunngitt spørsmål til Kommunestyret, mottatt 12.09.18. 
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  Sak  25/18 

Side 6 av 90   

 

 
Arkivsaksnr.: 18/3287-3   Arkiv: F22 &29  

 

Interpellasjon fra Anne-Marit Lillestø (V) - BPA på dagsorden  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/18 Kommunestyret 06.09.2018 

25/18 Kommunestyret 11.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

  

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Anne-Marit Lillestø (V) mottatt 28.08.18. 
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  Sak  97/18 

Side 7 av 90   

 

 
Arkivsaksnr.: 18/251-35   Arkiv: 216 &17  

 

Kontrollutvalget - Protokoll 06/18  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

97/18 Kommunestyret 11.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Kontrollutvalgets protokoll nr. 06/18 tas til orientering. 

 

  

 

 

Vedlegg 

Protokoll 06/18 fra møte 28.09.2018 
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  Sak  98/18 

Side 8 av 90   

 

 
Arkivsaksnr.: 18/3987-1   Arkiv: 243  

 

Kontrollutvalgets undersøkelse om spillemiddelfinansiering knyttet til 

Ringeriksbadet  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

98/18 Kommunestyret 11.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vurdering om å stille undersøkelsen i bero. 

Kommunestyret ber kontrollutvalget om å bli orientert om videre framdrift i saken. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Buskerud kommunerevisjon har i notat av 11.9.2018 informert om status for undersøkelsen. 

Revisor har som et ledd i undersøkelsen vært i kontakt med Kulturdepartementet. 

 

Revisor anbefaler å stille saken i bero. 

 

 

Vedlegg: 

Sak 54/18 i Kontrollutvalget: 

Status for undersøkelse om spillemiddelfinansiering knyttet til Ringeriksbadet 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Side 9 av 90   

 

 
Arkivsaksnr.: 18/3986-1   Arkiv: 060  

 

Forvaltningsrevisjon om informasjonssikkerhet og personvern  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

99/18 Kommunestyret 11.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar saken til orientering. 

Kontrollutvalget bes følge opp rapporten i løpet av første halvår 2019. 

 

  

 

Sammendrag 

Buskerud kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjon av informasjonssikkerhet og 

personvern i Ringerike kommune. 

 

Vedlegg 

Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - forvaltningsrevisjon av informasjonssikkerhet og 

personvern i Ringerike kommune 

Informasjonssikkerhet og personvern – Ringerike kommune 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Arkivsaksnr.: 18/3303-1   Arkiv: 047 &00  

 

Godtgjøringsreglementet  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

123/18 Formannskapet 25.09.2018 

100/18 Kommunestyret 11.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken oversendes Kommunestyret uten innstilling. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Det vises til KS sak 32/18 Evaluering av politisk ordning med varaordfører på heltid. Vedtaket 

lød som følger:  

  

1.  Varaordfører kjøpes fri 50%.  

Møtedager i kommunestyret og formannskap er inkludert i frikjøpet  

Øvrig frikjøp / tapt arbeidsfortjeneste etter behov av ordfører eller etter mandat av 

formannskapet.  

 

2.  Det avholdes 2 Formannskapsmøter i måneden  

a.  Et ordinært Formannskap avholdes med eventuelle gruppemøter for alle 

partier fra kl. 09:00 og hvor selve møtet begynner kl. 13:00 – behandler 

ordinære saker.  

b.  «Formannskap 2» avholdes med fokus områder som planarbeid, økonomi og 

samfunnsutvikling. Dette vil være en nyttig fellesarena og god møteplass 

mellom politikk, administrasjon og innbyggere. «Workshops», befaringer, 

eksterne besøk, informasjon fra næringsliv, organisasjoner og innbyggere kan 

være aktuelle denne dag. Dette avholdes som dagsmøte fra kl 09:00 til 16:30  

 

Bestrebe en «to veis modell». Vi anmoder om at saker som kan sendes direkte fra 

Hovedutvalg til Kommunestyret blir tatt vekk fra Formannskapets saksliste (dog ikke 

planutvalgssaker), slik at Formannskapet kan konsentrere seg om færre saker. Bruke 

delegeringsreglement bedre.  

Formannskapet skal fortsatt avholde en årlig strategisamling over 2 dager (juni) 

  



  Sak 100/18 

 

 Side 11 av 90   

 

3. Gruppeledermøte for alle partier:  

Fast gruppeledermøte for alle partier en gang pr. måned (februar-mai og september-

november). Dette avholdes den uka hvor det ikke er Kommunestyremøter eller 

Formannskapsmøter. Gruppeledermøte kan f.eks avholdes fra kl 15:00 til 17:00.  

 

4. Forslag om frikjøp av gruppeledere og utvalgsledere  

a.  Alle gruppeledere gis frikjøp tilsvarende 10%, dette kommer i tillegg til dagens 

møtegodtgjøringer. Frikjøpet benyttes til arbeidsmøter/kurs/konferanser og 

forberedelser mm. Denne ordningen vil gjøre det mulig for alle grupperinger å 

innhente tilstrekkelig informasjon. Gruppeleder for største parti i posisjonen 

og samlet for opposisjonen gis mulighet for ytterligere frikjøp tilsvarende 10 

%.  

b.  Utvalgsledere frikjøpes 10 %, dette for å gi ledere av hovedutvalg den samme 

informasjonsmuligheten som gruppeledere.  

c.  Det legges til grunn at gruppeledere eller utvalgsledere kan frasi seg deler av 

frikjøpt tid om ikke behov eller nødvendighet er tilstede.   

5.  Formannskapet vil ha halvårige orienteringer fra administrasjonen når ulike 

saker er planlagt fremmet til politisk behandling, slik at de ulike partiene kan 

sørge for god partimessig forankring ved behandling av disse sakene. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Kommunestyrets vedtak nødvendiggjør endringer i godtgjøringsreglementet. Det er 

kommunestyret som har vedtatt gjeldende reglement og det er således kommunestyret som 

skal vedta endringene, jfr. reglementets pkt. 11.6. Rådmannen er anmodet om å saksutrede 

endringen i reglementet. Rådmannen finner grunn til innledningsvis å presisere at 

kommunestyret selv velger hvordan de ønsker å organisere seg politisk.  

 

Reglementets pkt. 3.2.1 Varaordfører lyder som følger: 

 

Varaordføreren skal ha fast godtgjøring tilsvarende 20 % av ordførerens godtgjøring. 

Varaordfører skal som hovedregel ha en fast kontordag pr. uke. 

Ved tjeneste ut over 20 % tilstås godtgjøring. Ved tjeneste ut over 20 % skal dette 

avtales med ordfører på forhånd, og godtgjøres i henhold til ordførers godtgjøring. 

Ved sammenhengende tjeneste i ordførerens sykefravær og ferie er godtgjøringen lik 

ordførerens godtgjøring. 

I kommunestyret møter varaordfører som varaordfører, og møtegodtgjøring og tapt 

arbeidsgodtgjøring inngår i stillingsgodtgjøringen. 

 

Bestemmelsen foreslås endret til: 

 

Varaordføreren skal ha fast godtgjøring tilsvarende 50 % av ordførerens godtgjøring. 

Varaordfører skal som hovedregel ha 2,5 faste kontordager pr. uke. Møtedager i 

kommunestyret og formannskap er inkludert i frikjøpet. Øvrig frikjøp / tapt 

arbeidsfortjeneste etter behov av ordfører eller etter mandat av formannskapet.  

Ved tjeneste ut over 50 % tilstås godtgjøring i henhold til ordførers godtgjøring.  
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Ved sammenhengende tjeneste i ordførerens sykefravær og ferie er godtgjøringen lik 

ordførers godtgjøring. 

I kommunestyret møter varaordfører som varaordfører, og møtegodtgjøring og tapt 

arbeidsgodtgjøring inngår i stillingsgodtgjøringen. 

 

Rådmannen legger til grunn at tjeneste utover 50 % rapporteres av ordfører ved månedsslutt 

og ordfører attesterer ved utbetaling. Godtgjørelsen utbetales etterskuddsvis. 

 

Reglementets pkt. 3.2.3  

 

Her foreslås det å endre prosentsatsen fra 4 % til 10 % 

 

Reglementets pkt. 3.2.5 lyder i dag som følger: 

 

Gruppeledergodtgjøring differensieres ut i fra størrelse på partigruppen, og beregnes med 

følgende % satser av ordførers godtgjøring pr. år. 

16- 43 kommunestyremedlemmer settes til 3,5 % pr. år. 

6- 15 kommunestyremedlemmer settes til 3,0 % pr. år. 

3 - 5 kommunestyremedlemmer settes til 2,5 % pr. år. 

1 - 2 kommunestyremedlemmer settes til 2,0 % pr. år. 

 

Bestemmelsen foreslås endret til: 

Gruppeleders faste godtgjøring er 10% pr år av ordførers lønn. Gruppeleder for største 

parti i posisjonen og samlet for opposisjonen gis mulighet for ytterligere frikjøp 

tilsvarende 10%. 

 

Forslag om nytt pkt. 3.2.8 

 

Det foreslås et nytt pkt. 3.2.8 som skal lyde som følger: 

Det legges til grunn at gruppeledere eller utvalgsledere kan frasi seg deler av frikjøpt tid 

om ikke behov eller nødvendighet er tilstede. 

 

Juridiske forhold  

 

Det følger av kommuneloven § 42 at Den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt 

tillitsverv, har krav på godtgjøring for sitt arbeid etter nærmere regler fastsatt av 

kommunestyret eller fylkestinget selv. 

I kommentarene til bestemmelsen i Gyldendal rettsdata heter det: 

I koml. av 1992 ble det for første gang gitt en regel om rett til arbeidsgodtgjøring for alle 

folkevalgte. Størrelsen på godtgjøringen er det imidlertid opp til kommunestyret å fastsette. 

Dette må, om det finnes hensiktsmessig, kunne skje ved at man knytter godtgjøringssatsene på 

en eller annen måte til regulativ i stat eller kommune, for eksempel statens komitéregulativ. 

Videre fremkommer det av kommentarer til bestemmelsen i Gyldendal rettsdata: 

Det må videre legges til grunn at det er et rettslig krav at godtgjøringen i rimelig grad 

avspeiler arbeidsbelastningen ved vervet, og at det er grenser både for hvor høye og for hvor 

lave satser som kan benyttes. Dette betyr at satsene vil kunne gjøres til gjenstand for 

lovlighetskontroll. 
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 Hvor stort eller lite spillerom kommunen har her, er imidlertid usikkert, både når det gjelder 

hvor lav godtgjøring som kan gis og hvor langt man kan gå i retning av «sjefslønner» 

sammenlignbare med det som gis til tilsatte i offentlig forvaltning, eller over dette.  

 

Økonomiske forhold 

  

Vedlagt ligger en beregning av kostander. Beregningen hensynstar ikke at det ytes 

møtegodtgjørelse i tillegg til frikjøp.   

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er opp til kommunestyret hvordan de ønsker den politiske organiseringen av Ringerike 

kommune. Dette er noe rådmannen hverken kan, eller vil mene noe om.  

 

Vedlegg: Oversikt over faste godtgjøringer Ringerike kommune 

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Rune Erstad 
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Arkivsaksnr.: 18/3329-1   Arkiv: 047 &00  

 

Delegeringsreglementet  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

133/18 Formannskapet 25.09.2018 

101/18 Kommunestyret 11.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Delegeringsreglementets pkt. 2.1 nr. 6 skal lyde: 

Formannskapet er delegert myndighet til å være kommunens overordnede 

planmyndighet 

 

2. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av gruppelederne for utarbeidelse av 

utkast til revidert delegeringsreglement.  

 

Arbeidet ledes av varaordfører. Arbeidsgruppen bistås av politisk sekretariat og 

kommuneadvokatkontoret. 

 

3. Kommunen går til innkjøp av KF Delegeringsreglement. Kostanden belastes 

formannskapets disposisjonsfond. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Det vises til KS sak 32/18 Evaluering av politisk ordning med varaordfører på heltid. 

Vedtakets pkt. 2 lød som følger:  

  

 

2.  Det avholdes 2 Formannskapsmøter i måneden  

a.  Et ordinært Formannskap avholdes med eventuelle gruppemøter for alle 

partier fra kl. 09:00 og hvor selve møtet begynner kl. 13:00 – behandler 

ordinære saker.  
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b.  «Formannskap 2» avholdes med fokus områder som planarbeid, økonomi og 

samfunnsutvikling. Dette vil være en nyttig fellesarena og god møteplass 

mellom politikk, administrasjon og innbyggere. «Workshops», befaringer, 

eksterne besøk, informasjon fra næringsliv, organisasjoner og innbyggere kan 

være aktuelle denne dag. Dette avholdes som dagsmøte fra kl 09:00 til 16:30  

 

Bestrebe en «to veis modell». Vi anmoder om at saker som kan sendes direkte fra 

Hovedutvalg til Kommunestyret blir tatt vekk fra Formannskapets saksliste (dog ikke 

planutvalgssaker), slik at Formannskapet kan konsentrere seg om færre saker. Bruke 

delegeringsreglement bedre.  

Formannskapet skal fortsatt avholde en årlig strategisamling over 2 dager (juni) 

  

Beskrivelse av saken 

 

I vedtaket fra kommunestyret pkt. 2 b heter det at «Formannskap 2» avholdes med fokus 

områder som planarbeid, økonomi og samfunnsutvikling. Dette vil være en nyttig fellesarena 

og god møteplass mellom politikk, administrasjon og innbyggere. «Workshops», befaringer, 

eksterne besøk, informasjon fra næringsliv, organisasjoner og innbyggere kan være aktuelle 

denne dag. Dette avholdes som dagsmøte fra kl 09:00 til 16:30  

 

Formannskapet har i dag delegert myndighet til å utarbeide kommuneplan m/arealdel og står 

for utarbeidelse av kommunedelplaner, jfr. delegeringsreglementet pkt. 2.1 nr. 6. 

 

Vedtaket i kommunestyret tydeliggjør formannskapets myndighet som overordnet 

planmyndighet. 

 

Rådmannen er derfor anmodet om å saksutrede en endring i delegeringsreglementet i tråd med 

dette. Videre er rådmannen anmodet om å saksutrede oppstart av arbeidet med utarbeidelse av 

revidert delegeringsreglement. 

 

Endring av delegeringsreglementet 

 

Delegeringsreglementets pkt. 2.1 nr. 6 lyder i dag som følger: 

 

Formannskapet er delegert myndighet til å utarbeide kommuneplan m/arealdel og stå for 

utarbeidelse av kommunedelplaner. 

 

For å tydeliggjøre formannskapets myndighet som overordnet planmyndighet foreslås 

bestemmelsen endret til: 

 

Formannskapet er delegert myndighet til å være kommunens overordnede planmyndighet. 
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Nedsettelse av en arbeidsgruppe for utarbeidelse av utkast til revidert 

delegeringsreglement  

 

Etter kommunelovens § 6 er kommunestyret kommunens øverste organ. All utøving av 

kommunal kompetanse ved andre, folkevalgte organer eller tilsatte i administrasjonen, skjer på 

kommunestyrets vegne og politiske ansvar. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av 

kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak, jfr. lovens § 6, annet 

punktum. 

 

I de aller fleste kommuner vil den alt overveiende del av den kommunale beslutningsmyndighet 

bli utøvd av andre enn kommunestyre, eksempelvis formannskap, utvalg, av ordfører eller av 

tilsatte. Slik beslutningsmyndighet forutsetter at det foreligger et delegeringsvedtak fra 

kommunestyret.  

 

Delegering er en form for tildeling av fullmakt. Det betyr at den man delegerer til, kan treffe 

beslutninger innenfor delegeringsvedtakets rammer på vegne av det delegerende organ, og med 

samme rettsvirkninger som om det var truffet av dette. Men det delegerende organ kan når 

som helst «ombestemme seg». Det kan for det første tilbakekalle fullmakten, altså oppheve 

delegeringsvedtaket. Dernest kan det gi generelle eller konkrete instrukser om hvordan det 

underordnede organet skal avgjøre saker, eller det kan beslutte at det selv vil treffe avgjørelse i 

en bestemt sak som ligger innenfor rammen av et generelt delegeringsvedtak, med bindende 

virkning også for det underordnede organet. Endelig kan det delegerende organet ta det 

underordnede organs vedtak opp til ny vurdering og omgjøre dette i samme omfang som det 

kunne omgjort sitt eget vedtak, det vil i praksis si, i første rekke til gunst for en part. Dette 

betyr at kommunestyret aldri kan delegere fra seg ansvaret for de avgjørelser som treffes. 

 

Rådmannen finner grunn til å presisere at kommunestyret selv avgjør hva som skal delegeres 

og til hvem. 

 

Kommunestyret fikk i møte den 5. april 2018 en presentasjon av Kommuneforlagets 

Delegeringsreglement. Det foreslås å nedsette en arbeidsgruppen for utarbeidelse av revidert 

delegeringsreglement i forkant av valget 2019 slik at nytt kommunestyre kan vedta revidert 

delegeringsreglement etter valget. 

 

Etter samtale med ordfører foreslås at arbeidsgruppen skal bestå av gruppelederne med bistand 

fra politisk sekretariat samt av kommuneadvokatkontoret. Arbeidsgruppen foreslås ledet av 

varaordfører. 

 

Videre foreslås at kommunen går til innkjøp av Kommuneforlagets delegeringsreglement.  
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Økonomiske forhold 

  

Pris per år for Kommuneforlagets delegeringsreglement er kr 54 500. Årets pris avkortes fra 

den måneden kommunen tar i bruk systemet. 

I tillegg kommer en oppstartskostnad på kr 10 800. Kurs via elektronisk møte er inkludert i 

oppstart. Kurset varer som regel i 1 til 1,5 time.  

Prisene er oppgitt eks. mva. og Kommuneforlaget har tatt forbehold om indeksreguleringer. 

Det er opplyst kommunen at prisen vil bli indeksregulert ved årsskiftet. 

Det foreslås at den årlige kostanden belastes formannskapets disposisjonsfond. 

 
Rådmannens vurdering 

 

Det er opp til kommunestyret hvordan de ønsker den politiske organiseringen av Ringerike 

kommune. Det er videre opp til kommunestyret som kommunens øverste organ å avgjøre hva 

som skal delegeres videre.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 31.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Rune Erstad 
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Arkivsaksnr.: 18/2963-1   Arkiv: 150  

 

Økonomirapport juli 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

114/18 Formannskapet 25.09.2018 

102/18 Kommunestyret 11.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Økonomirapport juli 2018 tas til orientering.  

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Økonomirapport juli 2018 som nå legges frem, bygger på regnskap pr. 31. juli og for øvrig 

kjente forhold med økonomiske konsekvenser for 2018. 

 

Sammendrag 

Årsprognosen for Ringerike kommune indikerer nå et merforbruk på 10,2 mill kroner, i forhold 

til budsjett 2018.  

Årets budsjett ble vedtatt med et forventet «overskudd» på 32,3 mill kroner. Prognosen som 

nå foreligger indikerer et «overskudd» på 22,1 mill kroner. Sett i forhold til kommunens totale 

inntekter, er dette 0,9%.  

Vedlagte månedsrapport økonomi pr. juli 2018 gir mer inngående informasjon om den enkelte 

sektors utfordringer. De største avvikene ligger i Helse og omsorg, men det er også avvik i 

sektorene Grunnskole, Samfunn (teknisk) og Spesielle tiltak barn og unge. 

 

I de sentrale inntektene forventes det merinntekter i rammetilskuddets inntektsutjevning.  

Høyere strømpriser og større volum, vil også gi økte konsesjonsinntekter fra Ringerikskraft. 

Avsetninger til pensjon er stramt budsjettert, og det avventes informasjon om KLP og 

størrelsen på reguleringspremien her. Konsekvensene av årets lønnsoppgjør har gitt lavere 

kostnader enn avsatt i budsjettet.   

Sykefraværet for Ringerike kommune var totalt 5,4 % i juli. Det er en økning på 0,9 

prosentpoeng i forhold til juli 2017. 

 

 

Antall årsverk pr. juli 2018 er 1.792, det er 28 flere enn juli 2017.  

Det har vært en økning i antall årsverk på alle sektorer, unntatt på Samfunn og Spesielle tiltak 

barn og unge. Økningen er fra 2-5 årsverk på sektorene, unntatt på Administrasjon og 
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fellestjenester hvor økningen er 23. Dette skyldes etableringen av enhet for strategi og 

utvikling der planavdelingen inngår (rapporterer til assisterende rådmann). 

Antall ansatte er pr. juli 2.252 og det er en økning på 48 i fht. samme måned i fjor. 

Antall ansatte som arbeider deltid har økt. Færre arbeider på variabel lønn. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at Ringerike kommune må fortsette arbeidet med å tilpasse driften til de 

inntektsrammene vi har. Per juli er det økte inntekter fra rammetilskuddet og reduserte 

finansutgifter som gir overskudd til tross for økte kostnader på flere av sektorene. 

 

Vedlegg 

Månedsrapport økonomi juli 2018 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 
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Arkivsaksnr.: 14/1312-88   Arkiv: PROS 15008  

 

Kjøp av eiendom til pumpestasjon og salg av kommunal eiendom  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

118/18 Formannskapet 25.09.2018 

103/18 Kommunestyret 11.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune kjøper ca. 893 m2
 grunn til ny pumpestasjon i Hurumkroken, som et 

ledd i å føre avløpet fra KUR anleggene til Monserud. Prisen er 54 650,- kroner (femtifiretusen 

sekshundre og femti), i henhold til snittet av de 3 vedlagte takstene.  

 

2. Ringerike kommune selger eiendom 18/50 til Espen Hval til en sum av 73 477 kroner, i 

henhold til snittet av 3 vedlagte takster.  

 

3. Ringerike kommune kjøper 331 m² grunn på eiendom 18/3 til en pris av 124 125,- NOK, i 

henhold til to vedlagte takster.  

 

I tillegg kommer omkostninger i forbindelse med fradeling av eiendommene, 

saksbehandlingsgebyr og kartforretning samt tinglysning av skjøte vedtas finansiert fra 

prosjektnummer 15008. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

I forbindelse med prosjektet sanering av KUR anleggene i Åsa, skal det etableres 5 

pumpestasjoner, for å kunne overføre avløpet fra KUR anleggene til Monserud. Der 

pumpestasjonene etableres må det erverves grunn. To av pumpestasjonene har underskrevne 

avtaler om kjøp av grunn og dette har tidligere vært politisk behandlet. Det gjenstår en 

pumpestasjon i Orebråtvika og en i Hurumkroken. 

Det har vært dialog gjennom flere år for å komme i mål med avtaler med aktuelle grunneiere.  

 

I Hurumkroken har vi nå kommet fram til en avtale med en grunneier om å kjøpe hans 

eiendom. Avtalen går ut på at han selger nødvendig areal til kommunen mot at han får kjøpe 

kommunens areal på Åsatangen.  Dette arealet blir ikke vedlikeholdt av kommunen i dag og 

det er heller ingen kommunale planer for bruk av dette arealet 
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I Orebråtvika har det blitt enighet etter å ha gjennomført 2 takster for eiendommen, takstene 

tar hensyn til faktiske forhold og til grunneiers ulemper med å ha en pumpestasjon stående i all 

framtid på sin eiendom. Takstene ligger vedlagt. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Bakgrunnen for sanering av KUR anleggene i Åsa er at de ikke tilfredsstilte kravene til utslipp. 

Derfor måtte det velges en ny løsning for avløpet herfra. Det ble valgt å overføre avløpet fra 

KUR anleggene fra Åsa til Monserud. En forutsetning for dette er å etablere 4 pumpestasjoner. 

Dette er derfor et viktig ledd i å gjøre Steinsfjorden renere.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Hurumkroken: 

Her har kommunen gått i dialog med grunneieren på 21/3 som viste vilje til samarbeid vedr 

salg av sin aktuelle tomt til pumpestasjon. Han ønsket å kjøpe et areal av kommunen om han 

skulle selge sitt aktuelle areal.  

Kommunen eier en tomt på 18/50, som ble kjøpt opp i 1944. Arealet grenser mot Tangen i 

nord og Ringeriks kraft i sør. Grensene var ikke gått opp, slik at prosjektet bestilte oppmåling 

av grensene. Hoveddelen av arealet ligger pr i dag under vann store deler av året. Dette arealet 

har ikke vært i bruk og kommunen har heller ikke veirett til arealet, slik det er i dag.  

 

Det ble bestilt 3 takster av begge tomtene, i henhold til kommuneadvokatens anbefaling. 

Arealet på de to tomtene er henholdsvis 6681 m2 og 893 m2. Da taksten ble bestilt er det 

informert om bakgrunnen for begge takstene med fakta opplysninger i saken. Videre er det 

bedt om at dette skal tas hensyn til i taksten. Utslagsgivende for taksten er også at store deler 

av kommunens areal ligger periodevis under vann, som dere kan se av takstmennenes 

vurdering.  

Det er tatt et snitt av de 3 takstene som gir en verdi på kommunens areal (18/50) på 73 477,- 

NOK, og Espen Hval sin eiendom (21/3) på 54 650,- NOK.  

Grunneieren har sagt seg villig til å selge egen eiendom til denne verdien og ønsker samtidig å 

kjøpe kommunens eiendom på 18/50 til nevnte verdi.  
 

Orebråtvika: 

Det har vært mye dialog vedr verdien av eiendommen der kommunen ønsker å etablere en 

avløpspumpestasjon. Til slutt ble det enighet om å bestille to takster som tok hensyn til 

ulempene med å ha en pumpestasjon liggende på sin eiendom. De to takstene ga forholdsvis 

like verdier, henholdsvis 350 kr/m2 og 400 kr/m2. Det er dermed tatt et snitt av disse to 

takstene og man får verdien på 375 NOK * 331 m² som gir en sum på 124 125,- NOK. Dette er 

nå akseptert av grunneieren og underskrevet kjøpskontrakt ligger vedlagt. 

 

Juridiske forhold  

I tilfeller hvor kommunen skal selge eiendom ønskes det 2-3 takster, slik et man får et godt og 

riktig grunnlag for å bestemme verdien. I de tilfellene takstene er forholdsvis like er det 

tilstrekkelig med 2 takster.  

Der kommunen skal selge og kjøpe eiendom er det foretatt 3 takster. Mens i Orebråtvika, hvor 

kommunen kjøper eiendom, er det foretatt 2 takster. Disse er forholdvis like, henholdvis 350 

kr/m2 og 400 kr/m2, og derfor bør dette være tilstrekkelig.  
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Økonomiske forhold 

  

Kostnadene for kjøp av grunn dekkes av prosjektet. I tillegg til kjøpesummene kommer 

kostnader for kartforretning, tinglysningsgebyr etc. Disse to kjøpene utgjør totalt 196 702,-  og 

er nødvendig for at prosjektet skal gjennomføres. I tillegg får kommunen ved 

eiendomsforvaltning en inntekt på er 54 650,- kroner.  

 

Alternative løsninger 

  

Dersom denne løsningen ikke velges vil man bli tvunget til å starte en ekspropriasjonsprosess. 

Dette er en lite brukt metode i kommune Norge, da man primært ønsker å komme til enighet 

med grunneiere. I tillegg er dette en tidskrevende prosess, i tillegg til at kommunen bekoster 

saksomkostningene for begge parter.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Kjøp av arealene er nødvendige for at prosjektet skal kunne gjennomføres og for at  

pumpestasjonene skal etableres. Når disse kjøpene og salget er gjennomført vil alle viktige 

anleggsdeler vil ligge på kommunens egen eiendom. Kostnadene for kjøp av grunn dekkes av 

prosjektet. 

Rådmannen anbefaler ikke å starte en ekspropriasjonsprosess for dette da gjennomførte takster 

for eiendommene er i tråd med det man kan forvente for området samt at en 

ekspropriasjonsprosess kan forsinke gjennomføringen av anlegget. 

 

Rådmannen vil derfor anbefale at det kjøpes grunn fra Espen Hval og Andres Tangen, samt at 

kommunens areal på 18/50 selges til Espen Hval.  

 

Vedlegg 

Takst Einar Hurum -21/3 og 18/50 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.06.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Lene Grimsrud 
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Arkivsaksnr.: 18/2135-1   Arkiv: 205 &00  

 

Eiendomsskatt - status allmenn taksering 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

116/18 Formannskapet 25.09.2018 

/ Formannskapet  

104/18 Kommunestyret 11.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune gjennomfører kontorforretning for 2019 når det gjelder 

eiendomsskatt – Eigedomsskattelova §8 A-4, og øker skattetakstgrunnlaget med 10%. 

 

2. Promille-satsen fastsettes i budsjett-vedtaket for 2019. 

 

 

  

 

Innledning  

Kommunestyret vedtok i 2017 at det skulle gjennomføres almen taksering for 

eiendomsskattegrunnlaget for 2019. Videre skulle Skatteetatens boligverdier være grunnlag for 

eiendomsskatt på boliger. Ringerike kommune skulle anskaffe ett nytt verktøy for å 

effektivisere taksering og utskriving av eiendomskatt. 

 

På grunn av flere endringer i eigedomsskattelova vedtatt i desember 2017, har det vært svært 

krevende å anskaffe kvalifisert takseringspersonale og nytt verktøy. 

 

Beskrivelse av saken 

For å gjennomføre kommunestyrets vedtak om almen taksering av eiendomsskattegrunnlaget, 

vurderte rådmannen at det var behov for en prosjektleder. Ringerike kommune har ikke 

kompetanse på gjennomføring av almen taksering, slik at vi besluttet å anskaffe ekstern 

prosjektleder. I tillegg var vi klar over at vi måtte ha ytterligere kapasitet i forhold til selve 

takseringsarbeidet, da vi på eiendomsskattekontoret har en 100% stilling. 

 

Vi valgte å lyse ut både prosjektleder og takseringspersonale i samme anskaffelse. Vi fikk inn 

kun ett tilbud, og valgte å avlyse konkurransen.  

 

I etterkant av avlysningen, gjorde vi noen henvendelser til leverandører for å undersøke hvorfor 

de ikke hadde levert tilbud. Svarene var at de hadde sett konkurransen, men enten ikke hadde 



  Sak 104/18 

 

 Side 24 av 90   

 

kapasitet til å levere inn tilbud eller at de anså at de ikke kunne levere tjenestene i den perioden 

vi ønsket. 

 

Vi valgte etter disse opplysningene å dele opp konkurransen i to deler – en for prosjektledelse 

og en for taksteringspersonale. 

 

Vi fikk inn flere tilbud, og valgte en prosjektleder. På grunn av klagefrister, ble ikke kontrakten 

signert før sommerferien. 

 

Vi fikk ikke inn tilbud på takseringspersonalet, og som en konsekvens av dette har vi valgt å 

avlyse konkurransen på prosjektleder. 

 

I anbudet på verktøy fikk vi inn ett tilbud, og valgte først å tildele til den som leverte tilbud. 

Men ved nærmere gjennomgang viste det seg at ikke de heller kunne levere på vårt behov. 

Denne konkurransen er også avlyst. 

 

Etter at vi har rådført oss med KS Eiendomsskatteforum, har rådmannen besluttet å anskaffe 

takseringspersonell til verk og bruk, og stå for prosjektledelsen selv samt at vi benytter 

eksisterende verktøy til denne delen av retakseringen på bakgrunn av endringer i 

Eigedomsskatteloven. 

 

I samtale med KS Eiendomsskatteforum, gikk det fram at KS hadde advart regjeringen om at 

ved en omfattende lovendring når det gjelder verker og bruk, ville kapasitet i markedet for 

takseringspersonell få betydning for gjennomføringen. Ringerike kommune vil ikke kunne 

gjennomføre almen taksering til 2019 på grunn av at det ikke finnes kapasitet i markedet for 

takseringspersonell og heller ikke innenfor eiendomsskatteverktøy. 

 

Ringerike kommune har to alternativer når vi ikke kan gjennomføre almen taksering, og det er 

kontorforretning og utsettelse av almen taksering. 

 

Det blir anbefalt av KS Eiendomsskatteforum å gjennomføre kontorforretning. Dette fordi 

takstgrunnlaget kan økes med opp til 10% per år, og dette vil gi en gradvis økning i 

eiendomsskatten for innbyggerne.  

 

Rådmannen ønsker at vi gjennomfører kontorforretning i to år, for deretter å ha almen 

taksering klar til utskrivningen av eiendomsskatten for 2021. Det vil gi oss tid til å anskaffe og 

implementere ett nytt verktøy for eiendomsskatt, og planlegge, anskaffe og gjennomføre almen 

taksering på en god måte. 

 

 

Juridiske forhold  

Eigedomskattelova har en rekke endringer som trer i kraft fra 1. januar 2019. Disse endringene 

må Ringerike kommune forholde seg til når det gjelder arbeidet med almen taksering samt 

hvordan går fram når verk og bruk blir næringseiendom. I tillegg er det endringer i forhold til 

beskatningen av produksjonslinjer for kraft og kraftanlegg. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Sak: 140/17 
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Saksprotokoll - Eiendomsskatt - allmenn taksering 2019  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

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

takstgrunnlag fra 2019. 

2. For boliger benyttes Skatteetatens boligverdier som takstgrunnlag 

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

leies inn prosjektleder og nødvendig takstkompetanse og –kapasistet slik at 

takstgrunnlaget er klart til 1. september 2018. 

4. Det anskaffes verktøy for å benytte i takseringsprosessen. 

 

Økonomiske forhold 

I vedtatt Handlingsprogram for 2018-2021, er det vist en økning i inntektene fra eiendomsskatt 

fra 2019 på 11 millioner kroner. 

 

Alternative løsninger 

Allmenn taksering kan utsettes i 1, 2 eller 3 år. Det fjerde året skal takstgrunnlaget være ferdig.  

 

Denne løsningen vil gi samme inntekt som i 2018 fra boliger, fritidseiendommer og 

næringseiendommer med untak av verker og bruk, som fra 2019 utgår som eget skattetype.  

 

Endringer i eiendomsskatteinntektene vil kun komme fra nye objekter eller fjerning av objekter. 

Uavhengig av valgt løsning, vil det bli reduksjon på grunn av nedtrapping av 

eiendomskatteinntekter fra denne type objekter. 

 

Denne løsningen vil gi Ringerike kommune tid til å anskaffe og implementere ett godt verktøy 

for eiendomsskatt med gode digitale løsninger som er utprøvd av andre kommuner. 

 

Vi vil også ha god tid til å forberede anskaffelse av taksteringspersonale, enten med 

prosjektleder fra Ringerike kommune eller anskaffe prosjektleder til gjennomføringen av 

takseringsarbeidet. 

 

Ulempen med denne løsningen er at siden vi vil få samme nivå på eiendomsskatten for 

innbyggerene, så vil det ikke bli en gradvis overgang til høyere skatt, slik som vi får ved å gjøre 

kontorforretning. 

 

For denne løsningen kan det også være mulighet å heve promillen. Dette gjøres i forbindelse 

med vedtaket i budsjett-saken for kommende år. Det vil gi en gradvis overgang. Ringerike 

kommune er allerede på maksimal sats for næringseiendommer, slik at det er på bolig og 

fritidseiendommer satsen kan økes med 1 promille. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen har etter en totalvurdering hvor også råd fra avokat hos KS’ Eiendomsskatteforum 

er tatt med i betraktning, konkludert med at med de rådende markedsforhold for anskaffelse av 

verktøy for gjennomføring av alminnelig taksering og takstpersonale, gjør at allmenn taksering 

utsettes. 

 

Rådmannen har vurdert de to alternativene til allmenn taksering – kontorforretning og 

utsettelse, og ser at effekten av kontorforretning gjør at skatteyterne vil få en gradvis økning i 

eiendomsskatten. 

 

Ved å benytte utsettelse, vil endringen fra eksiserende takster til ny takst om inntil 4 år, bli 

desto større. 

 

Det vil bli gjennomført allmenn taksering av verker og bruk slik at endringer i 

Eigedomsskattelova blir tatt hensyn til. Disse takstene vil danne grunnlag for det som tidligere 

var verker og bruk i 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Arkivsaksnr.: 18/3102-1   Arkiv: 660 A10  

 

Orientering om prosjekt «varmmat» og investering av dampovner til 

kommunale barnehager  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

32/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 12.09.2018 

119/18 Formannskapet 25.09.2018 

105/18 Kommunestyret 11.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1: Informasjon om "Prosjekt om varmmat i de kommunale barnehagene" tas til orientering. 

  

2: FS innstiller på at midler til dampovner i alle kommunale barnehage innarbeides i forslag til 

handlingsprogram 2019-2022. 

  

3: FS mener at måltidene i barnehagene er viktige for barns utvikling og læring. HOK ber 

derfor rådmannen utrede en ny sak med utgangspunkt i at kommunen skal kunne levere et 

variert og rikt tilbud innen kosthold. 

 

Det utarbeides tilleggsnotat, som legges frem i KS 11.10.18. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Våren 2018 har tre kommunale barnehager hatt et pilotprosjekt på varmmat levert fra 

Ringerikskjøkken. Bakgrunnen for prosjektet er at det over tid har vært utfordrerne å kunne 

tilberede varmmat i barnehagene på grunn av lite ressurser og begrensede kjøkkenfasiliteter. 

Foreldrene har ønsket varmmat over tid, dette sees igjen i brukerundersøkelsen.  

 

Innledning / bakgrunn 

Tre av de største kommunale barnehagene (Eikli med 78 barn, Hønefoss med 115 barn og 

Heradsbygda med 70 barn) har sammen med Ringerikskjøkken sett på mulighetene for å kunne 

kjøpe og få levert varmmat i barnehagen. Ringerikskjøkken kunne våren 2018 levere varmmat 

på sine premisser og etter sine kjøreruter. En forutsetning for barnehagene var at maten måtte 

leveres varm da barnehagene ikke hadde oppvarmingsmuligheter. Barna i barnehagen har vært 

med å forberede tilbehøret til maten, eks. bake rundstykker, lage salat og tilrette grønnsaker.  
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Alle de kommunale barnehagene ønsker å kunne tilby varmmat en eller flere ganger i uken til 

barna. Barnehagene ønsker å investere i dampovner for å kunne ta imot vakuumpakket mat 

som de selv kan varme opp, og ikke være avhengig av kjørereruter og kapasiteten til 

Ringerikskjøkken. Kostnaden for barnehagene vil reduseres ved å kjøpe vakuumpakket mat. 

Det er forventet en økt tilfredshet i brukerundersøkelsen på kosthold ved å kunne tilby 

varmmat. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver ble revidert våren 

2017, og var gjeldende fra 01.08.17. Den nye forskriften har nå større fokus på at barna til 

tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder blant annet kosthold. Videre 

er forskriften og retningslinjer for mat og måltider i barnehagen fra Helsedirektoratet klar på at 

arbeidet med mat og måltider skal skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.  

 

 

Økonomiske forhold 

Investering av dampovner vil ha en kostnad på 1.050 millioner kr. Kostnaden er iberegnet kjøp 

av dampovn og tilpasninger i eksisterende kjøkken.  

 

Rådmannens vurdering 

Måltidene i barnehagen er en vesentlig del av barnehagehverdagen og utgjør en betydelig del 

av barns totale kosthold. Et sunt og variert kosthold i barneårene er viktig for vekst, utvikling 

og læring. Hjem og familie har det grunnleggende ansvaret for barnas kosthold, men fordi så 

mange måltider inntas i barnehagen, har barnehagen stor innflytelse på barnas mat- og 

måltidsvaner, kosthold og helse. Rådmannen ønsker å sikre et sunt, variert og godt kosttilbud 

til barna og ser på denne investeringen som et tilrettelagt tiltak for å nå målet. Rådmannen 

foreslår at midler til dette tiltaket innarbeidet i budsjettet for 2019. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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Arkivsaksnr.: 18/3239-1   Arkiv: A10  

 

Prosjekt «Oppgradering av Hønefoss barnehage»  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

34/18 Arbeidsmiljøutvalget 13.09.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Prosjektet «oppgradering Hønefoss barnehage» tas til orientering. 

2. Kostnaden på tiltakene vurderes i forbindelse med utarbeidelsen av Handlingsprogram 

2019-2022. 

3. FS mener Ringerike kommune i utgangspunktet bør ha systemer hvor utgifter til 

løpende vedlikehold og oppgradering av bygningsmassen bør være en del av 

driftsbudsjettet og at kun ekstraordinære investeringer bør gjøres gjennom prosjekt og 

investeringsbudsjett. 

 

 

  

Bakgrunn  

Hønefoss barnehage er 10 år i 2018 og ligger i Hønefoss sentrum i idylliske omgivelser i 

Søndre park. Barnehagen har plass til 120 barn i alderen 1-6 år.  

Barnehagen er ikke oppgradert i de 10 årene den har bestått. Bygget bærer preg av slitasje og 

har et behov for rehabilitering. Hønefoss barnehage var ikke med i oppgraderinger av inventar 

og utstyr som ble gjennomført i barnehagene fra 2015-2017.  

Fra januar 2018 har det vært gjennomført et prosjekt i barnehagen for å kartlegge utfordringer 

med bygningsmessige utfordringer og driftsutfordringer. Samtidig som prosjektet har pågått 

har Hønefoss barnehage hatt systemtilsyn med tema «Inneklima i barnehagen». Tilsynet inngår 

i kommunens plan for miljørettet helseverntilsyn. Hensikten med tilsynet var å vurdere om 

barnehagen har tilfredsstillende styring med aktiviteter og utstyr som har betydning for 

inneklima i barnas oppholdsarealer. Tilsynet vil i denne saken kun vises til for å synliggjøre 

behovet for oppgraderinger. I Hønefoss barnehage har det de to siste årene hatt over snittet 

høyt sykefravær.   

Beskrivelse av saken  

Offentlige lekeareal både inne og ute skal være trygge, utfordrende og tilpasset barn i 

forskjellige aldre. Alt av lekeplassutstyr og fallunderlag skal tilfredsstille dagens sikkerhetskrav. 

Prosjektet har hatt fokus på møbler og organisering av rom. Dette for å effektivisere tidsbruk 

og kartlegge opplevde fysiske utfordringer for de ansatte.  
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I prosjektet er det kartlagt og vist til en rehabiliteringsprosess av moderat grad. 

Brukemedvirking fra foresatte, ansatte ved lokalt verneombud, plasstillitsvalgte og 

samarbeidssektorer har vært prioritert i prosessen.   

Målet med prosjektet var: 

 En kvalitetsforbedringer i forhold til tidens behov som imøtekommer funksjonalitet med 

tanke på strukturendringer og ivaretakelse av bygget  

 Imøtekomme flerbruksbehov 

 Imøtekomme særskilte behov 

 Nytt inventar som ikke var på markedet da barnehagene ble bygd  

 Arbeidsmiljøtilta 

Prosjektet skulle vise til en oppgradering som: 

 Sikrer barns utvikling og sikkerhet 

 Sikrer ansatte tilfredsstillende arbeidsforhold  

 Tar vare på bygget både innom og utomhus 

 

Hønefoss barnehage er godkjent i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler mv. og både leder i barnehagen og eiendomstjenesten plikter å arbeide systematisk og 

målrettet for å opprettholde godkjenningen. Mål for tilsynet som er gjennomført var å avdekke 

om forskriftskravene (§§ 4, 13 og § 19) ble etterlevde i barnehagen. Barnehagen pålegges etter 

tilsynet å fremlegge resultater fra systematiske temperaturmålinger i barnehagens leke- og 

oppholdsarealer og resultater fra inneklimalogging med beskrivelse av målepunkt og 

påvirkningsfaktorer. Barnehagen må fremlegge risikovurdering av smittespredning i leke- og 

oppholdsrom som kan underbygge valgte renholdsfrekvens. I tillegg må barnehagen sørge for 

at alle spisemøblene har en hel, jevn og lettvaskbar overflate som tåler alminnelig renholds- og 

desinfeksjonsprosesser. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Prosjektet har gjennomført møter med hele gruppen og mindre faggrupper. Alle gruppene er 

samlet om prioriteringene som også kan gjenkjennes fra påleggene etter tilsynet fra Miljørettet 

helsevern. Prioritert liste i Hønefoss barnehage med prisestimat til oppgradering er vedlagt. 

Alle tiltakene vil ha en kostnad på 5 157 750 kr. Kostnadene er beregnet med innkjøp, deler, 

utstyr og arbeidstimer.  

 

Tiltak som beskrives som må-tiltak er tiltak 1.1 spisemøbler på begge kjøkken, tilpasset rom 

og arbeidshøyde. Dette tiltaket har en estimert kostnad på 500 000 kr.  Fra punkt 1.1 til 2.2 

samt 3.1 og 4.2. er prioriterte bør-tiltak. Disse tiltakene har en estimert kostnad på 2 835 500 

kr.  

 

Juridiske forhold  

Arbeidsmiljøloven § 4-3, Barnehageloven §§ 1, 3, Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

§ 9., Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. § 25, Forskrift om 

systematisk helse-miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)  
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Rådmannens vurdering  

Rådmannen mener at det er viktig å vurdere tilstanden ved bygg og drift kontinuerlig, og er 

fornøyd med at det er gjennomført et prosjektarbeid som gir anledning for medvirkning for 

både ansatte, brukere, vernetjenesten og fagorganisasjonene. Rådmannen mener det behov for 

noe oppgraderinger av Hønefoss barnehage som vil sikre at både barn og ansatte har en trygg 

og sikker barnehage og arbeidsplass. Rådmannen anbefaler at kostnadene på tiltakene vurderes 

i forbindelse med utarbeidelsen av Handlingsprogram 2019-2022. 

 

Vedlegg 

 Oppdragsbeskrivelse oppgradering i Hønefoss barnehage, kostnadsberegninger 

Hønefoss barnehage  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Marianne Mortensen 
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Arkivsaksnr.: 18/3000-1   Arkiv: A10  

 

Økonomiske utfordringer med nasjonale normer i barnehagesektoren  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

31/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 12.09.2018 

126/18 Formannskapet 25.09.2018 

107/18 Kommunestyret 11.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

De økonomiske utfordringene med nasjonale normer i barnehagesektoren tas til orientering.  

 

 

 

 

Sammendrag 

Stortinget vedtok våren 2018 en revidering av pedagognormen og innførte en ny 

bemanningsnorm for barnehagene.  

 

Begge normene var ute på høring høsten 2017. Det ble da varslet at begge normene skulle 

iverksettes 01.08.18. Stortinget vedtok revideringen av pedagognormen januar 2018 med 

virkning fra 01.08.18, og den nye bemanningsnormen ble vedtatt mai 2018 med virkning fra 

01.08.18. Kommunene er gitt frem til 01.08.2019 til å innføre bemanningsnormen. Ringerike 

kommune sitt høringssvar er vedlagt saken.  

 

Den reviderte pedagognormen innebærer at det skal det være minst én barnehagelærer per 7 

barn under tre år, og minst én barnehagelærer per 14 barn over tre år. Den nye 

bemanningsnormen innebærer minst en ansatt per tre barn under tre og minst en ansatt per seks 

barn over tre år.  

 

Ringerike kommune er positive til økt kompetanse og bemanning i barnehagene. Kommunen 

støtter ambisjonene om høy kvalitet i barnehagesektoren og at god bemanningstetthet og høy 

andel barnehagelærere kan være et bidra til dette.  

 

Beskrivelse av saken med økonomiske konsekvenser  

I saksfremlegget vil konsekvensene for barnehagesektoren samlet beskrives. Hver enkelt 

barnehage har ikke et handlingsrom, utover barneantall og areal jf. normene.  
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På grunn av færre søkere i barnehagene ble ikke alle plassene fylt opp ved barnehageopptaket 

våren 2018. Den reviderte pedagognormen utløste til sammen 5 100% barnehagelærerstillinger 

i de kommunale barnehagene fra 01.08.18.  
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Pedagogbemanningen er knyttet til hele årsverk, hvilket betyr at barn nummer 8 (under tre år) 

og 15 (over tre år) utløser krav om et nytt årsverk. Pr. 01.08.18 oppfyller Ringerike kommune 

den reviderte pedagognormen.  

 

Ved innføring av pedagognormen ble kommunene tildelt et øremerket tilskudd fra Stortinget. 

Tilskuddet skulle blant annet sikre at de private barnehagene fikk kompensert merutgiftene 

som følge av kravene. Ringerike kommune sin andel av den nasjonale finansieringen var på ca. 

2 millioner kroner i 2018. Den nasjonale finansieringsordningen ble beregnet ut i fra 

innbyggertallet kommunen. Alle de private barnehagene har fått kompensert utgifter knyttet til 

pedagognormen etter satser foreslått/fastsatt av UDIR, og barnetallet slik det ble meldt 15.12. 

året før (dvs. siste offisielle telling). 

 

Den nye bemanningsnormen, en ny minstenorm for grunnbemanningen i barnehagene, ble 

vedtatt i Stortinget mai 2018. I høringen var det lagt opp til at normen skulle ha virkning fra 

01.08.18. Normen ble vedtatt med virkning fra 01.08.18 med et tillegg om at kommunene 

kunne bruke året til å oppfylle normen. Fra 01.08.19 utløser normen ca. 4,2 

assistent/fagarbeiderstillinger i de kommunale barnehagene. De private barnehagene må også 

tilpasse seg normen fra 01.08.2019. Ringerike kommune oppfyller pr dags dato ikke bindende 

norm, men vil bruke tiden som er gitt for å sikre at bemanningen og organiseringen er i tråd 

med bestemmelsene 01.08 neste år.   

 

Stortinget har bedt regjeringen om å legge fram en finansieringsplan for bemanningsnormen 

som skal dekke merkostnadene den medfører, både for offentlige og private barnehager. Det er 

fremdeles uklart hvordan, eller om det vil være en statlig finansiering av normen.  

Signalene har vært at bemanningsnormen skal tildeles 100 millioner kroner i en 

overgangsordning for å finansiere kravene. Fordelingen vil kunne bli 60 millioner kroner til de 

private barnehagene og 40 millioner til de kommunale barnehagene. Overgangsordningen vil 

gjelde fra innføringstidspunktet 01.08.2018 og ut 2020, og skal bidra til en bærekraftig 

økonomi i små private barnehager. Ringerike kommune sin andel av det nasjonale tilskuddet 

kan utgjøre om lag 500 000 kr hvis vi antar at samme beregningsmodell som ved 

pedagognormen blir tatt i bruk. Fordelingen vil da være 300 000 kr til private barnehagene og 

200 000 kr til kommunale barnehager. Blir samme beregningsmodell brukt, vil dette dekke ca. 

en 40% assistentstilling i de kommunale barnehagene. Dette vil være en underdekning på ca. 

4 000 000 kr. som kan føre til at andre tiltak og tjenesteområder i kommunen må 

nedprioriteres. 

 

Det ble i 1.tertital meldt om et merforbruk på sektoren på totalt 1,3 millioner kr. Dette skyldes 

den vedtatte pedagognormen som gir en merkostnad på 1,5 millioner kroner fra august 2018.  
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen er positiv til økt kompetanse og bemanning i barnehagene. Rådmannen støtter 

ambisjonene om høy kvalitet i barnehagesektoren og at god bemanningstetthet og høy andel 

barnehagelærere kan være et bidrag til dette. Normene er vedtatte fra Stortinget og kommunen 

må tilpasse drift deretter. Rådmann er bekymret for at lokale tilpasninger svekkes ved en 

statisk bemanningsnorm. Lokaldemokratiet vil få en redusert muligheten til å påvirke 

prioriteringer og barnehageeier vil få redusert handlingsrom til å vurdere barnehagetilbudet i 

egen kommune.   

Rådmannen vil videre beklage at reformen ikke fullfinansieres. Saken viser at Ringerike 

kommune får store ekstrakostnader som griper inn i kommunenes muligheter til å opprettholde 

tjenestetilbudet på andre områder.  

 

Vedlegg 

1. Saksfremlegg høringssvar – endringer i barnehageloven, forskrift om pedagogsbemanning, 

opplæringsloven og friskoleloven - høring 

2. Protokoll høringssvar – endringer i barnehageloven, forskrift om pedagogsbemanning, 

opplæringsloven og friskoleloven - høring 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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Arkivsaksnr.: 18/744-4   Arkiv: 614  

 

Fibertilknytning til Menova bygget- Hensmoveien 19  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

124/18 Formannskapet 25.09.2018 

108/18 Kommunestyret 11.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Sendes KS uten innstilling. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Saken fremmes for politisk behandling da det er nødvendig å få lagt fiber til Hensmoveien 19 

før innflytting. VA nettet må ha eget lukket fibernett pga datasikkerhet, bygget må derfor 

knyttes på eksisterende VA nett. Rådmannen innstiller på at nødvendige midler bevilges. 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Kommunestyret vedtok i sak 23/18 den 05.04.18 å kjøpe Menova bygget på Hensmoen. 

Kommunestyret ba i punkt 2 i vedtaket at rådmannen fremmer egne saker knyttet til 

tilpasninger av bygningsmassen og flyttekostnader.  

 

Planen er at Teknisk forvaltning og teknisk drift skal flytte til Hensmoveien 19. For å kunne 

flytte driftsavdelingen, må Menova bygget knyttes til fiber på eksisterende VA nett og hele 

bygget må ha tilfredsstillende nett for å kunne jobbe effektivt. Det må legges egen fiber for VA 

nettet. Nettet må være helt lukket pga datasikkerhet. 

 

Kommunestyret vedtok den 05.04.18 i sak 23/18  

 

Kjøp av eiendom - Hensmoveien 19  

 

Vedtak:  

1. Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe Hensmoveien 19 av Menova AS til 30 000 000,-  

 

2. Rådmannen fremmer egne saker knyttet til kostnader med tilpassinger av bygningsmassen, 

herunder flyttekostnader.  
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3. Rådmannen fremmer egen sak i tråd med rådmannens innstilling i sak 154/15.  

 

4. Rådmannen fremmer egen sak om tidsbegrenset etterbruk av de leide arealene på Follum.  
 

 

Beskrivelse av saken 

 

Nærmeste punkt for tilknytning til fiber er Follum eller Begnamoen. Avstanden er marginalt 

forskjellig, men ligger på hver side av elven på omtrent samme sted. 

Kommunen har i fremtiden planer om å knytte kloakken fra Hallingby til Monserud, da 

renseanlegget på Hallingby er nedslitt og tilnærmet fullt på kapasitet. I den forbindelse må det 

etableres fibertilknytning fra Begnamoen og frem til pumpestasjonen på Nymoen. Det vil derfor 

være fornuftig å velge Begnamotraseen i denne omgang for å spare utgifter noen år frem i tid. 

Kostnadsoverslaget er laget basert på trase langs Kommunal vei fra Menovabygget og frem til 

Hensveien ved den gamle butikken på Nymoen. Deretter følger traseen for vann og avløp ned 

til pumpestasjonen på Nymoen. Her er det privat grunn, så det må inngås en avtale med 

grunneier om dette. 

Fra Nymoen må elven krysses i samme trase som gammel kobberlinje som benyttes til 

kommunikasjon i dag. 

På vestsiden av elven er det to muligheter, den ene er å grave langs vei frem til Begnamoen 

pumpestasjon eller legge trekkerør for fiber i elven. Elven bukter seg litt så lengden totalt sett 

blir noe lengre, men meterprisen er noe rimeligere, så dette fremstår som det rimeligste 

alternativet. 

Det andre alternativet er å grave trekkerør helt frem til Follum, men det ligger noe usikkerhet i 

krysning av E16. og kostnader knyttet til dette. 

1- Nymoen- Begnamoen ved bruk av elv. 1 800 000 eks Mva 

2- Nymoen-Begnamoen Langs vei  2 000 000 eks Mva 

3- Nymoen-Follum    2 000 000 eks Mva 

 

Se skisse under. 

 

Markert med rød strek er strekningen rådmannen anbefaler å legge traseen. Rådmannen 

anbefaler å legge trassen i og langs elva til Begnamoen, dette alternativet er det mest 

fremtidsrettede og billigste alternativet. 
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Juridiske forhold  

Deler av traseen må legges på privat grunn. Det må derfor inngås avtale med grunneier om 

dette. 
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Tidligere behandlinger og vedtak  

Kommunestyret vedtok følgende i sak 23/18  

 

Kjøp av eiendom - Hensmoveien 19  

 

Vedtak:  

1. Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe Hensmoveien 19 av Menova AS til 30 000 000,-  

 

2. Rådmannen fremmer egne saker knyttet til kostnader med tilpassinger av bygningsmassen, 

herunder flyttekostnader.  

 

3. Rådmannen fremmer egen sak i tråd med rådmannens innstilling i sak 154/15.  

 

4. Rådmannen fremmer egen sak om tidsbegrenset etterbruk av de leide arealene på Follum.  

 

Økonomiske forhold 

 

Eget lukket fibernett for VA til Menova bygget vil medføre en investeringskostnad for 

Ringerike kommune på 1,8 mill kr eks mva. Renter og avdrag på investeringen vil belastes 

selvkostområdet for VAR 

 

Alternative løsninger 

 

Det legges ikke trekkrør med den konsekvens at Vann og avløp ikke kan flytte og Teknisk drift 

og forvaltning ikke kan samlokaliserer i sin helhet på Hensmoveien 19.. 
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Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes for politisk behandling da det er nødvendig å få lagt fiber til Hensmoveien 19 

før innflytting. VA nettet må ha eget lukket fibernett pga datasikkerhet, bygget må derfor 

knyttes på eksisterende VA nett. Rådmannen innstiller på at nødvendige midler bevilges. 

 

Rådmannen anbefaler kommunestyret å gå for alternativ Nymoen -Begnamoen. Dette 

alternativet er det rimeligste.  

 

Kommunen har i fremtiden planer om å knytte kloakken fra Hallingby til Monserud, da 

renseanlegget på Hallingby er nedslitt og tilnærmet fullt på kapasitet. I den forbindelse må det 

etableres fibertilknytning fra Begnamoen og frem til pumpestasjonen på Nymoen. Det vil derfor 

være fornuftig å velge Begnamotraseen i denne omgang for å spare utgifter noen år frem i tid.  

Det vil bli fremmet egne politiske saker knyttet til kostnader med tilpassinger av 

bygningsmassen, herunder flyttekostnader, slik kommunestyret har vedtatt. 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.06.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gunn Edvardsen 

 

saksbehandler: Hilde Brørby Fivelsdal og Magne Lohre 
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Arkivsaksnr.: 18/3155-1   Arkiv: 644 &21  

 

RingeriksKjøkken, - avsetning til oppgradering 

fyrrom/dampleveranse, omdisponering  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

29/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 11.09.2018 

120/18 Formannskapet 25.09.2018 

109/18 Kommunestyret 11.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Planlagt utskifting av kjele for ekstern dampproduksjon utgår, og avsatte midler 

omdisponeres til oppgradering av utstyr ved RingeriksKjøkken i tråd med 

saksframlegget. 

 Tidligere avsetning i HP 2018-2021 økes fra 7 mill. kroner til 8,5 mill. kroner for å 

sikre en nødvendig oppgradering av utstyr ved RingeriksKjøkken. Økningen 

innarbeides i handlingsprogrammet for 2019 - 2022 

 For å ivareta produksjonssikkerheten bes rådmann sørge for at en av de nye 

kokegrytene kommer på plass snarest. 

 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

RingeriksKjøkken har vært i drift i 15 år, og en rekke komponenter innen utstyr og inventar 

har overlevd sin «levetid», til tross for omfattende vedlikehold de siste år. Pakkemaskinen er 

allerede skiftet ut, og nå begynner også behovet for å skifte ut fyr/dampkjele å bli prekært, da 

den ikke lengere er mulig/regningssvarende å reparere. Kjelen betjener i dag kjøletrommel og 

to kokekjeler. Uten denne i drift er ikke RingeriksKjøkken leveringsdyktig, og et havari vil 

således være kritisk. 

Ringerike kommune har avsatt 7 mill. kroner i HP 2018-2021 til å skifte denne kjelen, og 

arbeidene kan i realiteten nå iverksettes. 
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Beskrivelse av saken 

Det meste av utstyr ved RingeriksKjøkken ble installert ved oppstart, og er nå av en slik 

befatning at det stadig vil komme behov for utskiftninger. Utviklingen av utstyr til 

stor/sentralkjøkkendrift går som alt annet teknisk utstyr fort, og nå viser det seg at moderne 

koke/stekeutstyr ikke trenger ekstern dampproduksjon. Dersom Ringerike kommune nå setter 

inn en ny dampkjele (som vil ha en beregnet «levetid» på nye 15 år) vil vi ved de påregnelige 

utstyrsutskiftningene som vi vet kommer, måtte etablere «gårdsdagens teknologi» som bruker 

ekstern dampproduksjon. Dette vil være svært lite kostnadseffektivt og uhensiktsmessig. 

Rådmannen har vært i kontakt med ledere av tilsvarende sentralkjøkken som Ringerike 

kommune har, og som har skiftet ut utstyr. Det er ingen som nå velger utstyr som er avhengig 

av ekstern damp. I dag benyttes kokegryter som produserer egen damp i kombinasjon med 

kombidampere/steamovner for å produsere sous-videi.  

Dagens utstyrsportefølje ble startet prosjektert og planlagt for 20 år siden. I dag hadde man 

med stor sannsynlighet ikke våget å basere produksjonen på en stor kokekjele, men av 

sikkerhetsmessige og kapasitetsmessige grunner innstallert to mindre kjeler på 400 liter hver. 

Likeledes etablert to stekebord/multikokere på 200 liter hver i stedet for en stor. Dersom en av 

disse havarerer vil kjøkkenet allikevel være leveringsdyktig.  

Det vil derfor være behov for følgende utstyr: 

 2 stk kokegryter a 400 liter 

 2 stk stekebord/multikoker a 200 liter 

 3 stk kombidampere, gulvmodell m/vogn 

 Utskifting av noe mindre utrangert utstyr og blåsekjøler (denne dupleres)  

 Rengjøringsverktøy og røreutstyr 

 Oppgradering av strømtilførsel 

 Mindre endringer i opplegg av vann/avløp og gulv 

Dersom dette gjennomføres, vil RingeriksKjøkken være oppgradert til et moderne og 

framtidsrettet produksjonskjøkken. 

Det meste av det utstyrsom som er foreslått lagerføres av aktuelle storkjøkkenleverandører og 

leveransetiden fra produsent av slikt utstyr er også relativt kort. En uformell forespørsel til 

                                                
i Sous-vide (under vakuum) er en måte å tilberede mat, der maten vakuumpakkes, stort sett i 

plast, og varmebehandles i emballasjen. Det skilles mellom metoder for mat som skal 

konserveres lenge, og mat som skal konsumeres med en gang. Førstnevnte brukes for 

produktet selges som kjølevare, og varmes i pakningen hjemme hos forbruker. Fordi produktet 

tilberedes i sin egen kraft, bevares farge og smak bedre. 

Sous-vide også blitt en populær metode på restauranter og storkjøkken. De vakuumerte 

pakkene senkes i vannbad. Siden vann leder varme bedre enn luft, varmes maten fortere enn i 

ovn på tilsvarende temperatur. Temperaturen i vannbadet er også lettere å holde presis. 

Metoden brukes til langsom koking, der temperaturen i vannet er lik eller bare litt høyere enn 

temperaturen man ønsker i maten. Da varmes maten sakte til riktig temperatur, uten at de 

ytterste delene blir for varme. Slik unngås væsketap, og maten blir saftigere og bedre. Siden 

metoden ikke gir stekeskorpe eller smaken steking gir, brunes ofte maten raskt etter sous-vide-

kokingen. Slik mat forbindes ennå med eksklusive restauranter, men blir stadig mer utbredt. 
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enkelte leverandører viser at en slik løsning vil kunne realiseres innenfor en ramme på 8,5 mill 

kroner. Da vil en utskifting av dampkjelen være unødvendig.  

Pr. i dag er hovedleveransen fra RingeriksKjøkken fokusert mot Helse og omsorg, men 

samtidig oppleves nå et ønske om levering av varm mat til skole, SFO og barnehager. I 

samarbeid med tre av barnehagene i Hønefoss er det på forsommeren gjennomført en seksukers 

prøveperioden med levering av varm mat en dag/uke. Dette har blitt særdeles godt mottatt 

både av barna, personalet og foreldrene. RingeriksKjøkken viderefører nå dette, og 11 

kommunale barnehager (totalt 700 porsjoner) vil fra uke 35 få levert varm lunch en dag/uke fra 

kjøkkenet. 

 

Rådmannens vurdering 

Utstyret ved RingeriksKjøkken må være tidsriktig og dimensjonert ut i fra dagens og 

morgendagens behov. Likeledes må kravene til leveringskapasitet og leveringdyktighet 

(produksjonssikkerhet) være ivaretatt. 

Det virker svært fornuftig å foreta nødvendige utskifninger nå. Kommunen vil slippe de relativt 

store kostnadene som påløper når eksisterende utstyr utrangeres, samtidig som kostnadene i 

forhold til etablering av ny ekstern dampkjele vil være overflødig. Kommunen vil også på 

denne måten redusere vedlikeholdsbehovet i kommende år. 

Rådmannen er lite komfortabel med dagens situasjon, der et havari av eksisterende kjele kan 

skje når som helst, og dermed stoppe matproduksjonen ved kjøkkenet. Den ene av de to 

foreslåtte kokegrytene etableres derfor så snart som mulig for å sikre dagens produksjon. Dette 

skal arealmessig være uproblematisk.  

Det forberedes en anbudskonkurranse for resterende utstyr, som realiseres 2018-2019. 

Økte kostnader innarbeides i Handlingsprogrammet for 2019 – 2022.  

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 Ringerike kommune, 23.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråten, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Omar Viset, avd. leder RingeriksKjøkken / Sveinung Homme, seniorrådgiver 
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Arkivsaksnr.: 18/3621-3   Arkiv: K11  

 

Løse steiner/blokker i Mørkgonga  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

129/18 Formannskapet 25.09.2018 

110/18 Kommunestyret 11.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Stien opp gjennom ura og juvet i Mørkgonga gjenåpnes. Rådmannen får i oppgave å 

skilte og informere om rasfaren, i samarbeid med aktuelle parter.   

2. Rådmannen undersøker muligheten for å forby klatring i juvet. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Tirsdag 14. august 2018 mottok politiet en bekymringsmelding fra en klatrer om en løs blokk i 

Mørkgonga. Politiet rykket ut sammen med Brann- og redning, og det ble observert flere løse 

steiner som kunne utgjøre en fare for turgåere. Politiet besluttet å stenge ferdselen av stien 

inntil forholdene var undersøkt ytterligere. Stien opp gjennom ura og juvet i Mørkgonga ble 

sperret av med sperrebånd og provisorisk skilting.  

 

Torsdag 16. august var geologer fra kommunen på befaring til Mørkgonga. Det ble observert 

stor sprekkdannelse i fjellveggene, og flere blokker som kunne utgjøre en fare. Steinen som var 

meldt inn som bekymringsverdig ble identifisert. Et fjellsikringsfirma ble kontaktet for å 

inspisere fjellveggen, og fjerne løse steiner. Dette ble gjennomført onsdag 22. august. Det ble 

da kjent at omfanget var større enn først antatt. Det var mye løst materiale i fjellveggen, og det 

krevde lite til ingen kraft for å løsne mindre steiner og blokker. Arbeidet pågikk i én dag, og 

det var bare deler av juvet som ble rensket. Det er flere overheng i fjellveggen som førte til at 

enkelte områder ikke kunne renskes, på grunn av fjellsikringsarbeidernes sikkerhet. I enkelte 

områder vil det – hvis man ønsker å utføre en mer omfattende rensking – være nødvendig å 

bolte fast noen av de største ustabile partiene for å ivareta sikkerheten når man skal fjerne løse 

steiner lenger ned i fjellsiden. Det har ikke blitt gjennomført bolting eller andre terrenginngrep i 

ura eller juvet.  
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Det ble tatt bilder og dronevideo fra befaring. Dette ble sendt videre til NVE (Norges 

vassdrags- og energidirektorat). Alle sikringstiltak som NVE gjennomfører vurderes etter kost-

/nytte prinsippet. Ettersom området ikke ligger i nærheten av boligområder, næringsområder 

eller andre områder hvor mennesker oppholder seg permanent, vil dette falle utenfor deres 

ansvarsområde, og de vil derfor ikke yte finansiell bistand til eventuelle sikringsarbeider. 

Mørkgonga er en kjent tursti med mye ferdsel, og NVE har anbefalt å holde stien stengt inntil 

videre. 

 

 

Vurdering 

Etter flere befaringer og tilbakemelding fra fjellsikringsfirma er det tydelig at det er mye løse 

steiner her som kan utgjøre en fare for turgåere. At Mørkgonga er rasfarlig er derimot ikke noe 

nytt. Berggrunnen i Mørkgonga er veldig sprø og oppsprukket med bratte fjellvegger, så det 

vil alltid være en fare for at steiner og blokker løsner fra fjellveggen. I de siste årene har det 

vært en betydelig økning av klatring i juvet, og det har blitt tydeligere hvor lite som skal til for 

at steiner og blokker løsner og faller ned i stien. Dette foregår hver vår og høst gjennom 

naturlige prosesser – i hovedsak frost- og rotsprengning, noe stien i seg selv er vitne til. 

Steinura som ligger i stien nedover fra Mørkgonga er masser som har rast ut fra juvet over 

lengre tid. Frostprengning oppstår når vann i bergsprekker fryser til is og forårsaker at 

sprekkene utvider seg syklisk. Rotsprengning oppstår når trær og busker brer røttene sine 

nedover bergsprekker, som også bidrar til å utvide sprekkene i berget. Dette gjør at man aldri 

vil kunne fjerne alle løse steiner fra veggene i Mørkgonga, for det vil alltid dannes nye sprekker 

og nye løse steiner.  

 

Fjellsikringsfirmaet skisserte opp mulige løsninger for å sikre turstien. Disse tiltakene er svært 

omfattende, og vil føre til store terrenginngrep. Mørkgonga er et naturreservat, noe som vil si 

at sikringstiltak/skilting er søknadspliktig og må godkjennes av Fylkesmannen i Buskerud som 

forvaltningsmyndighet. Hvis kommunen gjennomføres sikringstiltak vil dette innebære at vi 

tilrettelegger for ferdsel gjennom juvet. Da følger det også et kommunalt ansvar for 

vedlikehold av sikringstiltakene fremover. Videre vil store steinsprangnett, wire og fjellbolter 

være med på å forringe naturopplevelsen.    

 

Det er positivt at folk benytter seg av naturen, og det er derfor ikke ønskelig å stenge naturen 

for fri ferdsel. Ved å sette opp permanente skilt gjøres turgåere oppmerksomme på faren med å 

gå gjennom juvet i Mørkgonga. Det finnes en tryggere vei opp til Mørkgonga, langs fjellsiden 

sørover mot Skardtjernet, og denne vil bli synliggjort og skiltet bedre. På denne måten oppnår 

vi dermed en god balanse gjennom å ivareta fri ferdsel samtidig med at vi legger til grunn at 

man selv har ansvar for egen – og andres – sikkerhet når man ferdes i naturen.  

 

 

Juridiske forhold  

Kommunen har ikke rett til å forby folk til å oppholde seg i et område, med mindre politiet har 

pålagt evakuering etter politiloven § 7 (2).  

Lov om sikring mot naturskader § 20 presiserer at «Kommunen plikter å treffe 

forholdsregler mot naturskader slik som bestemt i plan- og bygningsloven § 11-8 tredje ledd 

bokstav a og § 28-1, samt ved nødvendige sikringstiltak».  

Plan og bygningslovens § 11-8 sier følgende: «Kommuneplanens arealdel skal i nødvendig 

utstrekning vise hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av areal. Hensyn og 
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forhold som inngår i andre ledd bokstav a til f, kan markeres i arealdelen som hensynssoner 

med tilhørende retningslinjer og bestemmelser. Det kan angis flere soner for samme areal. 

Til hensynssone skal det i nødvendig utstrekning angis hvilke bestemmelser og retningslinjer 

som gjelder eller skal gjelde i medhold av loven eller andre lover for å ivareta det hensynet 

sonen viser.» (vår utheving) 

 

Plan og bygningsloven § 28-1 sier følgende: «Grunn kan bare bebygges, eller eiendom 

opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe 

som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare 

eller vesentlig ulempe som følge av tiltak. (vår utheving) 

For grunn som ikke er tilstrekkelig sikker, skal kommunen om nødvendig nedlegge forbud mot 

opprettelse eller endring av eiendom eller oppføring av byggverk, eller stille særlige krav til 

byggegrunn, bebyggelse og uteareal.» (vår utheving) 

 

Som det kommer fram av lovverket referert ovenfor, både lov om sikring mot naturskader, og i 

plan- og bygningsloven, er problemstillinger vedrørende naturfare og sikring i hovedsak knyttet 

til bebyggelse og opprettelse av eiendom. Sett i lys av at Mørkgonga ligger i et naturreservat,  

med arealformål LNF, samt at det ikke er et bebygd område og at det heller ikke er planlagt 

bebyggelse her, mener vi at det ikke hviler en plikt på kommunen til å gjøre sikringstiltak i 

form av fysiske tiltak i dette området.  

En hensynssone etter plan- og bygningslovens § 11-8a kan være et aktuelt virkemiddel, men 

det er viktig å merke seg formuleringen vi har uthevet i lovteksten over, der det understrekes at 

hensynssoner skal brukes i nødvendig utstrekning, der det har betydning for bruken av et areal. 

Ettersom Mørkgonga ikke er et utbyggingsområde, men først og fremst et rekreasjonsområde 

for turgåere, er det lite hensiktsmessig å bruke kommuneplanens arealdel som verktøy for å 

varsle om potensiell rasfare. Det må være rimelig å anta at plankartet til kommuneplanens 

arealdel ikke er turgåernes førstevalg når de skal gjøre seg kjent med det området de ferdes i. 

Et langt enklere og mer synlig virkemiddel vil være skilting og god informasjon på stedet.  

Rådmannen vil også vise til NVEs innsigelsesbrev til kommuneplanens arealdel v. høring og 

offentlig ettersyn, datert 23.08.2017, hvor NVE presiserer følgende: «Aktsomhetskart for skred 

i bratt terreng må brukes som grunnlag for hensynssone - skredfare i bratt terreng og 

tilknyttes bestemmelser som ivaretar videre utredning og kartlegging av fare ved regulering 

og byggesak. Hensynssonene må som minimum tegnes inn der faresonene overlapper med 

eksisterende eller fremtidig bebyggelse.» (vår utheving). Denne uttalelsen er også, slik 

rådmannen ser det, en bekreftelse fra landets nasjonale skredmyndighet om at lovverkets 

forventninger til kommunene først og fremst er knyttet til områder som er bebygd eller planlagt 

bebygd. 

 

 

Økonomiske forhold 

Å gjennomføre sikringstiltak i Mørkgonga vil være omfattende og kostbart, og må også 

avklares med grunneier og Fylkesmannen i Buskerud. Tilbudet som er skissert opp består av 

«Sprettrensk, fjellbolter 80-100 stk., steinsprangnett 1 000 m2 med wire i topp og bunn, 

fjellband 20 stk.». I tillegg er det, på grunn av topografien, komplisert å frakte utstyr inn til 

Mørkgonga, noe som fører til at utstyret sannsynligvis må fraktes inn med helikopter. Frem til 

nå har fjellrenskingen kostet ca. 40 000 kr.   
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Rådmannens vurdering 

Sikkerhetstiltakene som er skissert er svært omfattende, og rådmannen ser det ikke som reelt å 

kunne gjennomføre dette nå. Videre er det heller ikke ønskelig å gjennomføre omfattende 

sikringstiltak som kan være med på å ødelegge naturopplevelsen for brukere av den populære 

turstien, samt pålegge kommunen et ansvar for vedlikehold. 

 

Etter rådmannens vurdering er det tilstrekkelig å skilte fare ved selve juvet, både på toppen og 

i bunnen eller et stykke nedenfor, og gjøre turgåere oppmerksomme på faren som følger ved å 

gå gjennom juvet. Videre er det viktig å synliggjøre den tryggere veien via Skardtjernet. Dette 

er ifølge rådmannen en riktig balanse for å ivareta fri ferdsel samtidig som det må legges til 

grunn at man har ansvar for egen, og andres, sikkerhet når man er på tur. Selv om det blir 

mulig å benytte seg av stien, ønsker ikke rådmannen å oppfordre folk til å gå der. Det må folk 

gjøre på eget ansvar, og de må være klar over faren ved å oppholde seg i juvet og stien 

nedenfor. Videre vil rådmannen fraråde klatring i fjellveggene i Mørkgonga på det sterkeste, 

både av hensyn til klatrernes egen sikkerhet, og av hensyn til turgåere som eventuelt kan bli 

truffet av løse steiner pga. klatrere i veggene ovenfor.  

 

Rådmannen ønsker videre å samarbeide med aktuelle parter (blant annet DNT) for å se på 

mulighetene for å forbedre skiltingen av den tryggere stien som går via Skardtjernet, både på 

nett og i naturen. 

 

 

Vedlegg 

Befaringsrapport.docx 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Ole Sannes Riiser og Hanne Christine Wilhelmsen 
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Arkivsaksnr.: 15/895-30   Arkiv: L12 &21  

 

323-05 Eikli sør næringsområde - endring av reguleringsplan - 2. 

gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

58/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 10.09.2018 

26/18 Strategi og plan 18.09.2018 

111/18 Kommunestyret 11.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_323-5 Eikli sør næringsområde – endring av reguleringsplan vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan for Eikli sør, næringsområdet, vedtatt 05.04.2013, som blir 

berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Det foreslås at reguleringsplan 323-04 Eikeli sør næringsområde endres, slik at felt for 

kombinert formål forretning, kontor og industri utvides sør i planområdet. Det aktuelle 

området som blir berørt i endringen, er regulert til friluftsområde, turveg og vann- og 

avløpsanlegg. 

 

Det ønskes en utvidelse av dagens bygningsmasse (Maxbo). Dett vil kreve endringer i formål 

og formålsgrenser, samt oppfylling i skråningen mot sør. Noe eiendom må også kjøpes fra 

kommunen. Dette er avklart i egen avtale. 

 

Det åpner for å etablere kjeller i nybygg som kan benyttes til parkering. Nybygget vil bli 

liggende sør for dagens bygningsmasse (se vedlagt kartutsnitt).  

 

I gjeldene plan er det satt samlet maksimalt byggeareal på 12 000 m² BRA. Forslaget som blir 

lagt fram legger ikke opp til å overstige antall m² bruksareal. 

 

Det skal avsettes plass for utvidelse av pumpestasjon. Det har vært en prosess med kommunen 

for å fastlegge både atkomst, pumpestasjon og ledningsanlegg til/fra denne, for å tilpasse 

kommunens behov.  
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Veien ned til pumpestasjonen vil bli lagt om, og det vil bli satt opp bom. Dette for å begrense 

trafikken ned til pumpestasjon og unngå avfallsdumping i elveskråningen.  

Regulert sti langs flomløpet ned til pumpestasjonen, vil bli justert ved at den blir ført inn på 

veien ned til pumpestasjonen. 

 

Det har blitt gjort endringer i plankartet etter 1. gangsbehandling til 2. gangsbehandling, se 

under punkt om Endringer etter 1. gangsbehandling.  

 

EIKLIG SØR NÆRINGSOMRÅDE vil få nytt PLAN NR (447) når planen er vedtatt. Dette 

for å få det mere oversiktelig, og at man ikke blander gamle planforslag med ny vedtatt plan. 

Dette ligger i grunn at det har vært mange ulike planforslag med undernummer. 

 

 

Bakgrunn 

Hensikten med planen er å kunne utvide eksisterende bygningsmasse for Maxbo- butikken. 

Dronning Åstas gt AS er eier av eiendommen Dronning Åstas gate 14. Det er tidligere inngått 

en intensjonsavtale mellom Ringerike kommune som grunneier og Dronning Åstas gt AS om 

kjøp av tilleggsareal mellom nåværende lokaler for Maxbo/Maxbo trelastlager og kommunens 

kloakkpumpestasjon/Storelvas flomløp.   

 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling. Se vedlegg. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Endring av planen har tatt med hele eiendommen FKI5, som er lagt inn i hele planen for 

Eikli sør næringsforening.  

 Feltnavnene vil variere på det som lå ute til offentlig ettersyn og 2. Gangsbehandling. 

 Formål SPA1 til 1. Gangsbehandling er tatt ut. 

 Formål GV1 er tatt bort fra tidligere SKV8. GV1 er blitt regulert inn øst for BVA1. 

 BVA1 har blitt noe redusert i størrelse. 

 Regulert inn byggegrense. 

 Regulert inn SKV 3 ved BVA1. Tenkt som snuplass til BVA1. 

 Ved vedtatt plan vil den få nytt PLAN NR (447) 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 
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Høringsuttalelser  

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 11.7.2015 – 14.9.2015. I samme periode ble 

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

uttalelse. Det kom inn totalt 6 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er 

referert og kommentert under. 

 

 

 

Ringerikskraft, datert 13.7.2015 

Vedlegger kart som viser anlegg og kabler/luftstrekk i området. Ønsker å bli informert i den 

videre prosessen mht eventuelle omleggingsbehov av sine anlegg. 

 Forslagstillers kommentar: De vil bli kontaktet når tiltakene skal prosjekteres. 

 Rådmannens kommentar: Tatt til orientering 

 

 

EB Nett AS, datert 10.8.2015 

Viser til sin tidligere uttalelse til varsel om oppstart. Spesielt vedr 2x20m byggeforbudssone til 

deres 132kV kraftlinje. Glad for at området tas i bruk til kommersiell virksomhet, slik at det 

blir slutt på ukontrollerte utfyllinger i området. 

Forutsetter at planen ikke endrer atkomstforholdene og at det fylles opp i flomløpet av elva. 

 Forslagstillers kommentar: Alle disse forhold er og vil bli tatt hensyn til i planen og den 

videre prosjekteringen og gjennomføringen. 

 Rådmannens kommentar: Tilstrekkelig kommentert fra forslagstiller. 

 

 

Statens vegvesen, datert 14.9.2015 

Forventer at planen ikke forårsaker mer trafikk i Dr. Åstas gate og krysset Osloveien. Planen 

for Eikli Sør må tilpasses de løsningene som blir valgt for fremtidig kryss der. 

 Forslagstillers kommentar: Denne planen er med som det trafikkgrunnlaget som er lagt 

til grunn i de tiltak som er gjort i nevnte kryss. Vil ikke få noe påvirkning på krysset. 

 Rådmannens kommentar: Tilstrekkelig kommentert fra forslagstiller. 

 

 

 

Ringerike kommune Utbygging, datert 14.9.2015 

Påpeker at tilgjengelig tomt for pumpestasjon må være stor nok, mens den eksisterende er i 

drift. Kan være for lite mht. byggeforbudssonene til kraftlinjen. 

Kjøreveg SKV7 og 8 bør være private avkjørsler, ikke offentlig veger. 

Veg til BVA1 er lagt delvis utenfor kommunal grunn, men bør ligge inne på kommunal grunn. 

Alternativt må utbygger, som må flytte vegen, erverv nødvendig grunn. 

Veg til BVA1 er lagt i bratt terreng. Vegen kan ha maksimal helning på 1:10. Det må derfor 

settes av arealer på begge sider av vegen for tilstrekkelig oppfylling, slik at vegen blir 

tilstrekkelig slak. 

Det bør angis bredde på veg til BVA1. 

Det bør stilles rekkefølgekrav om opparbeidelse av veg til BVA1 og snuplass på SKV3 ved 

utbygging (utvidelse) av BFKI5. 

Ovennevnte prikkpunkt, samt nødvendig flytting av kommunal ledninger, utløser krav om 

utbyggingsavtale iht. § 8.1. 

Kommunale ledninger langs eksisterende veg til BVA1 må flyttes, dersom BFKI skal utvides. 
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 Forslagstillers kommentar: En foreslår å utvide tomta for ny pumpestasjon nordover inn 

i det som er planlagt er vist som grønt vegetasjonsbelte.  

Greit å vise SKV7 og 8 som private avkjørsler, men da trenger en ikke at det skal ligge 

på kommunens grunn, slik de sier i fjerde prikkpunkt. Greit å vise SKV8 som en hel 

veg, med avkjøring som egne avkjørsler. 

Sidearealene til SKV8 kan vises som veggrunn på begge sider. Dette vil gjøre at GV1 

tas vekk. For øvrig er vegen utredet som vegplan som grunnlag for denne planen. 

Bredden til veg SKV8 angis i kartet. 

Greit med rekkefølgebestemmelser at det ved bygging av BFK1 skal opparbeide SKV 

og snuplass ved SKV3. 

Utbyggingsavtale med kommunen har vært fotutsatt fra start av i denne planprosessen. 

Mht følgene for kommunal ledninger vises til innledende prosess der kommunen har 

deltatt. 

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte 

planforslaget.  

 

 

Buskerud Fylkeskommune, datert 15.9.2015 

Har ingen merknader til planforslaget. 

 Forslagstillers kommentar: Tas til orientering. 

 Rådmannens kommentar: Tas til orientering.  

 

 

Fylkesmannen i Buskerud, datert 16.9.2015 

Har ingen merknader til planforslaget. Forutsetter at utviklingen av næringsområdet sikrer at 

vassdragslandskapet ned mot Storelva blir tilstrekkelig ivaretatt. 

 Forslagstillers kommentar: Sistnevnte punkt har vært et sentralt punkt i utarbeidelse av 

planen. 

 Rådmannens kommentar: Tilstrekkelig kommentert fra forslagstiller. 

 

 

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. 

 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet i dag regulert i reguleringsplan nr. 323-04 Eikli sør næringsområde fra 05.04.13. 

Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til FKI (forretning, kontor, industri), 

friluftsområde, turveg og vann- og avløpsanlegg. 

 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til senterområde, friområde 

og kommunalteknisk anlegg. 
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Juridiske forhold  

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

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

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Dette er fjerde endringen av opprinnelig plan 323 Eikli sør næringsområde. De tidligere 

endringene har bestått i å endre sikkerhetsmargin for flom (endring til 323-01), å endre 

utnyttingsgrad for FKI 2 og FKI 4 (endring til 323-2) og å endre § 9 pkt 4, 7 og 8 fra å gjelde 

igangsettingstillatelse til å gjelde brukstillatelse (endring til 323-04). 

 

Da arbeidet med denne endringen ble igangsatt og tiltenkt plannummer 232-03 før forrige 

endring ble igangsatt 323-04, blir det et «hull» i plannumrene for å unngå feil rekkefølge i 

forhold til når endringene vedtas. Til 1.gangs behandling hadde denne planen nr 323-05, når 

den blir vedtatt vil den få PLAN NR 447. Dette for å unngå mange undernummer på 

plannummeret, som kan føre til forvirring og feil bruk av plannummer i ettertid. 

 

 

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

10.06.13, Bh. 79/13.  

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

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 22.06.2015 Bh. 56/15.  

 Offentlig ettersyn fra 11.7 – 14.9.2015. 

 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til 1.gangsbehandling fremgår av vedlegg / ovenstående 

kommentarer. 

 

Grønnstruktur 

Det er viktig at veien langs elva og elvekanten blir holdt åpen for allmenn ferdsel. Det som 

ligger til grunn her er at turveien blir opparbeidet og at veien ned til avløpsanlegget blir lite 

trafikkert. Det er positivt at det vil bli satt opp bom ned til pumpestasjonen, for å unngå mye 

trafikk samt unngå avfallsdumping i elveskråningen. 
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Flomfare 

Siden deler av området som er regulert, vil ligge innenfor fareområder for flom. Vil det bli 

utført flomsikringstiltak ved vilkår som blir etablert i det aktuelle området. 

 

Veg 

Siden eiendommen går under definisjonen «plasskrevende varer» i gjeldene reguleringsplan og 

dette videreføres, vil dette ikke medføre noe økt trafikkbelastning i ny plan. Åstas gate 14 ANS 

har også bidratt økonomisk i krysset i Osloveien, for å få til dette tiltaket.  

 

Byggegrense 

Den er regulert inn så at det ikke kan bygges nærmere en 4 meter fra skråningstopp. Dette er 

anbefalinger fra geoteknisk rapport fra Løvlien Georåd (22.09.14).   

 

 

Samlet vurdering 

Tiltaket anser å ha en positiv konsekvens for området. Dette i form av opprydding av et 

område som blir brukt som dumpingplass av div hageavfall, tilgang til friområde/turvei langs 

elven, samt at bygningsmassen blir bedre tilpasset aktiviteten på resterende eiendom.   

 

Planforslaget er godt bearbeidet og de tilbakemeldingene som kom inn til offentlig ettersyn er 

innarbeidet. 

 

 

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

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Illustrasjon  

6. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer  

7. Høringsuttalelser 

a. Ringerikskraft, datert 13.7.2015 

b. EB Nett AS, datert 10.8.2015 

c. Statens vegvesen, datert 14.9.2015 

d. Ringerike kommune Utbygging, datert 14.9.2015 

e. Buskerud Fylkeskommune, datert 15.9.2015 

f. Fylkesmannen i Buskerud, datert 16.9.2015 

8. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget 

9. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

10. ROS analyse 

11. Løvlien Georåd 

12. Multiconsult 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Halvard Fiskevold 
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Arkivsaksnr.: 15/8928-110   Arkiv: PLN 1012  

 

Kommunedelplan E16 Eggemoen-Nymoen/Hensmoen - 

Sluttbehandling av planforslag  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

128/18 Formannskapet 25.09.2018 

112/18 Kommunestyret 11.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til kommunedelplan for E16 Nymoen-Eggemoen alternativ C-redusert vedtas. 

 

2. Trafikkøkningen som følge av omleggingen får konsekvenser som må ivaretas. Dette 

må synliggjøres i neste planfase og antas å gjelde: 

- Ivaretakelse av beboere langs strekningen Hensmoen til Ve-krysset.  

- Næringsområdet Hensmoen og Follummoen.  

- Kryssutforming ved innkjøring til Hønefoss nord, ved Risesletta. 

- Tilgjengelighet til friluftsområdene nær Buttentjern. 

- Støy Vågårdsbygda 

- Støy til nærliggende friluftsområder som kan fungere som erstatningsarealer for 

eksisterende friluftsområder på Eggemoen. 

 Disse punktene tas inn i bestemmelsenes § 1.8. KRAV FOR SENERE FASER 

 

3. Ringerike kommune anmoder Statens vegvesen om at arbeidet med finansiering av 

videre detaljregulering og gjennomføring av veglenka E16 Nymoen-Eggemoen 

prioriteres. 

 

4. Ringerike kommune anmoder Statens vegvesen om at prosess for planlegging av 

Hensmoen til Ve-krysset igangsettes så raskt som mulig.  

 

 

 

 Sammendrag 

Statens vegvesen (SVV) fremmer forslag til kommunedelplan for E16 Nymoen Eggemoen til 

sluttbehandling. Prosjektet tilrettelegger for videre planlegging av firefeltveg og bygging av 

tofeltsveg med mulighet for utvidelse til fire felt. 
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Det ble besluttet å utrede 3 korridorer A, B og C, men i etterkant av medvirkningsprosessen er 

den ene korridoren noe justert og benevnes C-redusert. Dette gir i alt fire alternativer som alle 

løser hovedmålene med ny vegstrekning E16. 

 

Etter høringsrunden foreligger det innsigelse til trasè A og B. Dette innebærer at kun trasè C 

eller C-redusert kan vedtas av kommunen på det nåværende tidspunkt. Dersom alternativ A 

eller B ønskes fra kommunens side må innsigelsene først løses.  

 

På grunn av manglende finansiering til videre planlegging og bygging er det usikkerhet knyttet 

til videre fremdrift i vegsaken. Denne usikkerheten er en belastning for berørte parter, naboer 

og gjenboere. Ringerike kommune anmoder Statens vegvesen om å jobbe for å få en rask 

videre prosess. 

 

Beskrivelse av saken 

Den viktigste effekten lokalt av ny E16-trasé mellom Nymoen/Hensmoen og Eggemoen i 

Ringerike kommune vil være en betydelig avlastning på trafikksituasjonen gjennom Hønefoss 

sentrum og gi dette vil gi store miljøforbedringer. 

Samtidig blir det betydelig økt fremkommelighet ved at mye av trafikken fjernes fra 

«Gummikrysset» i nordre del av Hønefoss sentrum, og fra den bratte og lange Eggemobakken 

som kan være uberegnelig vinterstid og som er ulykksesbelastet. 

 

I forslag til kommunedelplan vil traseen for ny E16 korte inn reiser mellom indre Østlandet og 

Gardermoen mot Valdres, Buskerud og Sørlandet med mellom 2,5 og 3,5 km, eller mellom 3,5 

min og 4,5 min.   

Foreslått ny vegløsningen kan også legge bedre til rette for næringsutvikling på Hensmoen og 

Eggemoplatået. 

 

Med bakgrunn i vedtatt planprogram er det utredet tre korridorer for en mulig ny veglinje. 

Utredningen er utført etter kjente metoder som brukes for denne type utredninger. I forslag til 

kommunedelplan skal kommunen ta stilling til valg av korridor, plassering av kryss og standard 

på ny veg. 

 

Korridor A: Krysser sør i ravinedalen i Nærstadmarka, traseen går på to bruer på til sammen 

litt over 1100 m og følger eksisterende veg over Eggemoenplatået fram til et nytt kryss mot 

Jevnaker. 

Korridor B: Er justert etter vedtatt planprogram og krysser Nærstadmarka midt mellom de to 

andre utredningskorridorene på to bruer på i underkant av 1100 meter. Videre østover går 

korridoren mellom Forsvarets arealer og næringsområdene/flyplassen på Eggemoen til et 

nytt kryss mot Jevnaker. 

Korridor C: Følger eksisterende E16 mot Valdres til Hensmoen og krysser ravinedalen der 

denne er smalest i nord på en 400 m lang bru. Så skrår korridoren sør-østover og legges 

mellom Forvaret på Eggemoen og Eggemoen næringspark i samme trasé som alternativ B. 
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Utredningskorridorene A, B og C 

 

Redusert korridor C: Det er gjort en vurdering av å avslutte alternativ C ved Hensmoen, dvs. 

kun regulere og bygge strekningen mellom Hensmoen og Eggemoen som en første etappe, da 

dette alene gir tilnærmet full måloppnåelse. Dette åpner for å vurdere andre løsninger for hele 

strekningen mellom Ve, Nymoen og Hensmoen i en senere fase. Strekningen Ve-Nymoen vil få 

stor trafikkøkning i årene som kommer og inngår enda ikke i noen planprosess. 

For å kunne tilpasse løsningen til eksisterende veg ved Hensmoen og fremtidig løsning sørover 

mot Ve, kan krysset her utformes med en provisorisk løsning, som rundkjøring. 

 
Korridor C-redusert 
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Neste fase i planleggingen er en detaljregulering av vedtatt trasè. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Områdene som reguleres er i eksisterende kommuneplan i hovedsak avsatt til LNF. Mellom 

Nymoen og Eggemoen er det i dagens plan avsatt tre korridorer for fremtidig vei (uten juridisk 

virkning) som forutsettes fjernet ved vedtak av kommunedelplanen. Øvrig planstatus for 

berørte og nærliggende områder fremgår av planbeskrivelsen s. 7-14. 

 

I konseptvalgutredning (KVU) for framtidig transportsystem i Hønefossområdet anbefales det 

at prosjektet E16 Nymoen–Eggemoen bygges, parallelt med at tiltak som inngår i 

Miljøkonseptet iverksettes. 

 

Juridiske forhold  

Planen er utarbeidet av Statens vegvesen etter plan- og bygningsloven (pbl) § 3.7 som gir 

mulighet for statlig myndighet til å gjennomføre regulering frem til og med høring av 

planforslaget. Planforslaget er nå oversendt kommunen for endelig vedtak. 

Kommunestyrets vedtak om trasèvalg i kommunedelplanen kan ikke påklages, jfr. pbl § 11-15 

siste ledd. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Høringsforslaget til planprogram lå ute til høring i perioden 4.5. 2016 – 1.7. 2016 og ble 

behandlet av Formannskapet, beh.nr 145/16 den 21.06. 2016, hvor kommunen vedtok sitt 

høringsinnspill til planprogrammet. Etter plan og bygningsloven ble planprogrammet fastsatt av 

Formannskapet 20.09. 2016 beh.nr. 175/16. 

 

Offentlig ettersyn og høring 

Planforslaget lå ute til høring i perioden 14.02. 2018 – 4.05. 2018. Kommunestyret behandlet 

sin uttalelse til høring av planforslaget 05.04. 2018 i sak 28/18. Det ble mottatt 28 uttalelser. 

SVV har oppsummert og svart ut disse, se eget vedlegg. 

 

Forsvarsbygg fremmet innsigelse til alternativ B og C. Innsigelsen ble fremmet for å sikre at 

vegen ikke vil medføre økt risiko for forsvarets anlegg. Etter dialog er det lagt inn krav til 

etablering av anlegg (voll) som ivaretar forsvarets krav til skjerming og innsigelsen er derfor 

trukket. Fylkesmannen varslet innsigelse til alternativene A og B fordi disse blir ansett å berøre 

ravinelandskapet i Nærstadmarka.  

NVE frarådet å gå videre med alternativ A og B og varslet at de vil kunne ha innsigelse dersom 

tiltak kommer i vesentlig konflikt med allmenne interesser eller vassdrag. 

Av andre merknader er det mange som reagerer på at vegen reduserer tilgang og kvaliteten på 

friluftsområdene på Eggemoen. Det stilles også spørsmål ved håndtering av støy, særlig i 

forbindelse med Nymoen og Vågårdsbygda. Statens vegvesen har i all hovedsak svart ut 

merknadene tilfredsstillende. 

 

Økonomiske forhold 

Kommunedelplan gir ikke hjemmel for å kreve innløsning eller plikt til å tilby innløsning av 

eiendom som endrer formål. Planen anses ikke å gi direkte økonomiske konsekvenser for 

kommunen. Forventninger som følge av endring av formål vil imidlertid kunne medføre 

konsekvenser både i form av endret verdi og salgbarhet for eiendom. 

Det er ikke avsatt penger i Nasjonal transportplan, hverken til videre detaljregulering eller 

gjennomføring av tiltaket. Videre fremdrift er derfor usikker. SVV har signalisert at det 
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arbeides for å få strekningen inn i neste rullering av NTP. Regjeringen tar sikte på å legge frem 

en stortingsmelding om Nasjonal transportplan 2022-2033 høsten 2020/vinteren 2021. 

Retningslinjer for dette planarbeidet fremmes i desember 2018. Grunnlagsdokumenter 

utarbeides og sendes til uttalelse til fylkeskommunene og de største bykommunene i løpet av 

2019. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Kommunedelplanen forholder seg til plan- og bygningslovens (pbl) krav om medvirkning og 

fastsatt planprogram. Det har vært avholdt møter med berørte parter, næringsinteressenter og 

åpne folkemøter for å avklare forhold av betydning tidlig. Det er avholdt møter med 

grunneiere, åpent folkemøte og informasjon for kommunestyret.  

 

Alternative løsninger 

Planforslaget viser fire mulige løsninger, A, B, C og C-redusert. 

Statens vegvesen konkluderer i sin vurdering med at alternativene er nær sidestilt med hensyn 

til måloppnåelse og konsekvens.  

Fylkesmannen har varslet innsigelse til trasèene A og B.  

NVE anbefaler ikke alternativene A og B grunnet usikkerhet om grunnforholdene. NVE 

varsler mulig innsigelse dersom ikke hensynene til almenne interesser og vassdrag ivaretas 

tilstrekkelig.  

 

SVV anbefaler alternativ C fremfor A og B. SVV går videre inn for alternativet C-redusert. 

Dette begrunnes med at det ikke er planavklaring for strekningen Ve-Nymoen og at C-redusert 

gir færre bindinger for videreføring av E16 vestover mot Ve. Investeringskostnadene er 

beregnet å være ca. 600 mill. lavere enn for fullverdig utbygging av C som igjen er ca. 600 mill. 

lavere enn alternativ B. Samfunnsnytten er imidlertid ganske lik for alt. B og C.  

 

Dersom kommunen ønsker å vedta alternativ A eller B må først innsigelsene til traseene løses 

og trekkes. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Forslaget til kommunedelplanen legger til rette for gjennomføring av tiltak som vil medføre 

behov for erverv av boliger og privat grunn i ulik grad avhengig av valgt alternativ. Endelig 

omfang av behov for grunnerverv/innløsning vil bli fastsatt i senere regulering. Valg av trasè vil 

imidlertid allerede ved vedtak av kommundelplanen legge føringer for omfanget av innløsning 

av privat eiendom. 

Det er ønskelig å lande kommunedelplanen med ett alternativ til trasè. Hovedbegrunnelsen for 

dette er at det ellers vil legges begrensning på bruken av arealer i de ulike trasène.  

 

Alternativ C-redusert presenteres som et alternativ med vesentlig lavere kostnader, men 

tilnærmet lik måloppnåelse som alternativ C. I praksis vil valg av C eller C-redusert være svært 

like planmessig ettersom C-redusert følger trasèen til C frem til eksisterende veg. Ved 

detaljregulering kan avgrensningen av planen og omfanget av tiltak som reguleres derfor 

inkludere tiltak langs eksisterende vegtrasè dersom dette er ønsket. Valg av C-redusert kan 

imidlertid oppfattes som et signal om at kommunen går inn for denne vegtrasèen, uten å kreve 

gjennomføring av tiltakene som skal håndtere konsekvensene av hele veganlegget. Dette ville 

være uheldig og kommunen forutsetter at konsekvensene av tiltakenene i større grad ivaretas i 

den videre detaljreguleringen. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser det som svært positivt at forslag til kommunedelplan for E16 Nymoen- 

Eggemoen nå fremmes til sluttbehandling. Insigelsene til trasè A og B låser valg av løsning til 

alternativ C eller C-redusert dersom man ikke ønsker å gå i nærmere dialog for å avklare 

mulighetene for å løse innsigelsene.  

 

Effekten på gjennomgangstrafikken i Hønefoss og dermed avlastningen av vegsystemet 

forventes å bli vesentlig. Dette er svært positivt for byen.  

De alternative korridorene som foreligger gir alle en god måloppnåelse og samfunnsnytte og 

det er ingen av alternativene som etter rådmannens syn utpeker seg som uaktuelle. 

 

Flere av merknadene til forslaget er sterkt kritiske til alternativ C/ C-redusert. Dette begrunnes 

i stor grad med forringelse av friluftsinteressene på Eggemoen og økt støy. Eggemoen er et av 

de mest brukte friluftsområdene i distriktet og en vei over platået vil både dele opp 

friluftsområdet og føre til at trafikkstøy trekkes lenger innover i området.  

Innsigelsene fra Fylkesmannen og anbefalingene fra NVE gjør at valg av trasè A eller B vil 

medføre forsinkelse av planvedtaket ved at mulighetene for å løse innsigelsene må vurderes 

nærmere.  

Innsigelse fra Forsvaret er trukket som følge av bestemmelser om oppføring av voll til 

skjerming mot deres eiendom. Rådmannen antar at voll i tillegg til skjerming mot forsvaret 

også kan skjerme bakenforliggende områder mot støy. Likeledes bør rekkverk/sikring på 

brokonstruksjoner vurderes i forhold til støy for å redusere forringelse av nærliggende frilufts- 

og boligområder. 

 

Rådmannen ser det som negativt at det ikke er avsatt midler, hverken til gjennomføring eller til 

videre planlegging av prosjektet. Dette gir stor usikkerhet rundt videre fremdrift. Det er også 

en svakhet at videre forbindelse mellom Nymoen og Ve ikke er utredet. Rådmannen anbefaler 

Statens vegvesen om at arbeidet med finansiering av videre detaljregulering og gjennomføring 

av veglenka E16 Nymoen-Eggemoen prioriteres. 

 

Statens vegvesen anbefaler alternativ C-redusert.  SVV viser til at alternativet har en langt 

lavere kostnad og gir større flekisbilitet til videre vegløsning mot Ve, der ny E16 kommer inn 

fra sør, enn dersom man velger et av de andre alternativene. Det er på folkemøtene vist en 

mulig fremtidig trasè som går videre over Kilemoen og Follummoen mot Ve-krysset. Denne 

trasèen er ikke utredet nærmere, men vil ha stor betydning for om alternativ C-redusert får stor 

positiv eller stor negativ betydning for beboere på Nymoen og for potensialet til Follummoen 

som framtidig nærings/industriområde. 

 

SVV foreslår i § 1.7 i bestemmelsene «byggegrense for E 16 er 100 m fra senterlinje i 

nærmeste kjørefelt. Senterlinje vil bli endelig fastlagt i reguleringsplanfasen. En evt. 

differensiering av byggegrensen på strekningen vil bli vurdert i reguleringsplanfasen».  

Rådmannen merker seg denne muligheten for å differensiere byggegrensen og tenker da 

spesielt på fremtidige næringsarealer på Eggemoen.  

 

Statens vegvesen beskriver C-redusert som en midlertidig løsning. Rådmannen ser det som 

problematisk at en «midlertidig» løsning sees opp mot mer fullverdige løsninger. Imidlertig 

muliggjør dette en rundkjøring på E 16 som med flettefelt i alle armer vil ta mindre areal enn 

planskilt kryss.  SVV hevder at dette igjen gir fleksibilitet til å finne gode løsninger for 

strekningen Hensmoen-Nymoen-Ve. Rådmannen gjør oppmerksom på at kommunen får enda 
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et kryss som ikke er i henhold til forskriftene i forhold til dimensjonering og trafikkmengde. 

Krysset ved Heradsbygda blir regulert ifb med FRE16 som ligger ute til høring nå, men krysset 

ved Kilemoen og Risesletta er ikke i henhold til gjeldene forskrift.  

Rådmannen anbefaler at planlegging for utbedring av kryssutforming ved Kilemoen og 

innkjøring til Hønefoss nord, ved Risesletta, igangsettes.  

Det er videre uklart hvilken betydning den «midlertidige løsningen» har for utviklingen av 

omkringliggende arealer ettersom det da må forventes at disse kan bli berørt av en fremtidig 

løsning.  At samfunnsnytten allerede er tatt ut, ved å bygge etter C-redusert, kan gjøre det 

vanskeligere å få prioritert nødvendige nye avbøtende tiltak, da disse kan få sterk negativ 

samfunnsnytte i neste planomgang. 

 

I kostnadene for C-redusert ligger ikke kostnader til utbedring av kryss mot Hensmoen og 

Nymoen/Hønefoss, ved Risesletta, inne. Det er også noe uklart hvilke andre kostnader som 

ligger inne i C-redusert i form av «veg i dagen» og om dette også inkluderer besparelse ved å 

unngå støyskjerming/innløsning av boliger som får økt støy. Av planbeskrivelsen framgår det at 

man vil vurdere støy for Nymoen etter T-1442. Det er noe usikkert hvordan dette skal 

håndteres i praksis. 

 

Ved etablering av C-redusert må man forvente å kunne hente ut den samme samfunnsnytten 

som ved alt A, B, og C. Man vil samtidig få de samme ulempene i form av økt trafikk med de 

utfordringer dette skaper for støybelastning for boliger og kapasitetsutfordringer i eksisterende 

kryss.  

 

Rådmannen anser at alternativ C-redusert er et fornuftig alternativ, forutsatt at konsekvensene 

av tiltaket i større grad ivaretas i den videre detaljreguleringen av forslaget. Rådmannen 

foreslår at dette legges inn som krav i kommunedelplanen ved at bestemmelsene endres i tråd 

med politisk innspill ved høring.  

Alternativ C-redusert vil ikke i samme grad som C legge begrensninger på bruken av 

eiendommene langs eksisterende E16 frem til strekningen reguleres. 

For å bygge ny E16 mellom Eggemoen og Nymoen må strekningen detaljreguleres.  

I kommunedelplanen tas det stilling til valg av trasè A, B eller C. 

Trasèene C og C-redusert er identiske frem til de møter eksisterende E16. Rådmannen kan 

ikke se at valg av C-redusert gir begrensninger for en fremtidig reguleringsplan fremfor 

alternativ C.  

Valg av C-redusert kan imidlertid oppfattes som et signal om at kommunen aksepterer en 

sterkt forenklet løsning. Dersom mangelen på avbøtende tiltak gjør at kapasiteten eller 

sikkerheten i nærliggende kryss ikke lenger er tilfredsstillende, kan dette føre til at videre 

utvikling av områder som belaster kryssene kan bli stoppet. En løsning som medfører en slik 

situasjon vil ikke være i tråd med målene SVV foreslo og som ble fastsatt av kommunen i 

planprogrammet. 

 

Rådmannen anbefaler vedtak av trasè C-redusert med bakgrunn i forutsigbarhet om 

gjennomføring og kostnader. Og for å ivareta fleksibiliteten som SVV mener dette alternativet 

skaper, for å vurdere gode løsninger videre, som gir en god situasjon på strekningen 

Hensmoen-Nymoen-Ve. Rådmannen forutsetter at SVV i den videre detaljplanleggingen 

vurderer strekningen Hensmoen-Nymoen-Ve. 
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Vedlegg  

1. Forslag til plankart A, B, C og C-redusert 

2. Forslag til bestemmelser, datert 08.08. 2018 

3. Planbeskrivelse og Konsekvensutredning (KU), datert 08.08. 2018 

4. Oppsummering av høringsinnspill med kommentarer fra SVV 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.09.2018 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Lars Lindstøl og Grethe Tollefsen 

 

Ansvarlig hos rådmannen: Terje Dalen 
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Arkivsaksnr.: 17/2958-27   Arkiv: PLN 435  

 

Sluttbehandling 435 Detaljregulering for Heradsbygda omsorgssenter  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

28/18 Strategi og plan 18.09.2018 

30/18 Strategi og plan 04.10.2018 

113/18 Kommunestyret 11.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_435 Detaljregulering for Heradsbygda omsorgssenter vedtas. 

 

2. De deler av 0605_42 - Heradsbygda, vedtatt 22.02.1962, og 0605_222 

Gang/syk.v/Heradsbygdveien, Ikrafttredelsesdato: 27.10.1994., som blir berørt av ny plan, 

oppheves. 

 

 

 

 

Bakgrunn. 

 

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

v/Utbyggingsenheten startet opp en detaljreguleringsplan for Heradsbygda omsorgssenter.  

 

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

bestå av 64 omsorgsboliger, dagaktivitetssenter og base for hjemmetjeneste.  

 

Tomten (gnr/bnr 54/4) har i mange år vært brukt til helseinstitusjonen – Norderhovhjemmet. Det 

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

forfatning, og er nå revet. 

 

Det ble gjennomført en rekke mulighetsstudier med arkitekter og referansegrupper høsten 2015, 

våren 2016, februar 2017 og mars 2018, med den hensikt å finne ut en mest fornuftig løsning med 

tilhørende kostnadskalkyler som skal danne grunnlaget både for videre planarbeid og 

detaljprosjektering. 

 

Arbeidet med denne planen gikk parallelt og var utformet i samarbeid med prosjekteringsarbeidet.  

Planen baserer seg på den nyeste mulighetsstudie (juni 2018) og en rekke faglige utredninger og 

rapporter. Se vedlegg. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

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

utbygging og etablering av nytt omsorgssenter på Heradsbygda.  

 Kommunestyret vedtok 06.04.2017 at planlegging og bygging av nye omsorgsboliger basert 

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

Heradsbygda omsorgssenter mulighetsstudie. (etter det måtte Mulighetsstudie justeres, etter 

økonomiske og praktiske hensyn – dvs. prosjektet gikk gjennom modningsperiode. Siste 

revisjon er av 13/06/2018. Se vedlegg).  

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

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

andre som kunne ha interesse i saken til uttalelse.  

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

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 07.05.2018, Saksnr.32/18. 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse med ROS-analyse. 

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling. Se vedlegg. 

 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

1. Planmaterialet til 2.gangs behandling baserer seg på Mulighetsstudie fra juni 2018.  

2. Støykravet innarbeides i bestemmelsene, § 3.1 og 4.3., jf. Uttalelsen fra Fylkesmann. Se 

vedlegg. 

3. Informasjonsplan/kommunikasjonsplan til naboene i forarbeid i anleggsperioden, 

innarbeidet i § 4.1. 

4. Plankart. Trafostasjon o_BE er flyttet etter oppdatert utomhusplan juni 2018. 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

 

Medvirkningsprosess - høring og offentlig ettersyn 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 08.05.2018 – 23.06.2018, og utvidet 

høringsfrist til naboer og grunneierne til 07.07.2018. I samme periode ble forslaget sendt 

regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det 

kom inn totalt 6 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og 

kommentert i vedlegg Oppsummering av høringsuttalelser med kommenterer og referert og 

kommentert under.  
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Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune. Uttalelse om kulturminner, 28.06.2018 

Kort oppsummering: 
Vi har ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner i planområdet. Planområdet er allerede 

utbygd, og vi forventer ikke å finne bevarte automatisk fredete kulturminner her. Vi har derfor ingen 

merknader til planforslaget. 

Bygningsvern. Vi har ingen merknader til planforslaget når det gjelder bygningsvern og 

etterreformatoriske kulturminner. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Fylkeskommunen har per epost 07.06.18 avkreftet behovet for undersøkelser av området, da de 

ikke forventer å finne noe innenfor planområdet. Generelle bestemmelser ved funn er lagt i 

bestemmelsene, § 0.7. 

 

Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte 

planforslaget. 

 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, 22.06.2018 

Kort oppsummering: 

Vi ber om at det innarbeides et krav i bestemmelsene om at alle omsorgsboligene skal ha 

støyverdier som ikke overstiger Lden = 55 dB utenfor vindu i støyutsatt fasade mot 

Heradsbygdveien. Tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyverdier må være gjennomført og 

dokumentert før det blir gitt brukstillatelse til de planlagte boligene.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Støykravet innarbeides i bestemmelsene, § 3.1 og 4.3. 

 

Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte 

planforslaget. 

 

 

Uttalelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat, 07.06.2018 

Kort oppsummering: 
NVE gir ikke konkret uttalelse i denne saken. 

 

Forslagstillers kommentar:  

Ingen. 

Rådmannens kommentar:  

Prosjektet/planområdet har ikke spesielle problemstillinger knyttet til NVE sitt ansvarsområdet. 

Det legges ved saken utredning – geoteknisk forprosjekt, som redegjør for sikkerhet i grunnen.  

 

 

Uttalelse fra Statens vegvesen, 13.06.2018 

Kort oppsummering: 
Ved bygging av vendesløyfe utenfor hovedinngangen må ikke fylkesvegen undergraves og at det ikke 

oppstår behov for rekkverk. 

Det er nevnt at vi har forhåndsgodkjent planene. Vi forhåndsgodkjenner ingen planer, men vi har sagt 

hva vi kan godta og ikke godta i forhold til Statens vegvesen sine vegnormaler. 

 

Forslagstillers kommentar: 
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Innspillet tas til etterretning.  

Detaljprosjektering av bygg og uteområder viser følgende løsning, der det i utgangspunktet 

ikke er planlagt løsning med rekkverk:  

 

 

Området masseutskiftes og utformes med forsterkningslag osv, slik at utglidning ikke skal 

forekomme. 

Ved behov for rekkverk må dette diskuteres med SVV. 

Punktet om «forhåndsgodkjenning» endres til at løsning ble diskutert i avholdt møte. 

 

Rådmannens kommentar: 

Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte planforslaget. Tiltak langs 

Fylkesvegen som blir evt utløst pga prosjektarbeidet, skal utføres med tett samarbeid med SVV 

og finansieres av prosjektet. 

 

Uttalelse fra Mary Kjekshus uttalelse 1, 21.06.2018 
Innledningsvis vil jeg få uttrykke skuffelse over avgjørelsen om å bygge omsorgsboliger, ikke 

sykehjem. 

Som pårørende til en som slapp gjennom nåløyet til plass på sykehjem (noen må dø først) , vil jeg si 

at omsorgsbolig er intet alternativ for demente som trenger tilsyn og pass hele døgnet. Av de 62 

beboerne på Hønefoss sykehjem er ihvertfall 20 avhengig av plass på sykehjem. Sentraliseringen av 

hjemmetjenesten bør ikke gjennomføres. 

Dette er en virksomhet som foregår 365 dager i året, fra tidlig morgen til sent på kveld. Det blir kjørt 

ti1 og fra hele dagen. Når man da skal betjene klientell på den andre siden av byen blir det 

uforholdsmessig lang kjørevei, ikke minst sløsing av tid. 

 

Økning av trafikken vil bli svært merkbar for naboene. Utnyttelsesgraden på tomta synes å være for 

stor. På kartutsnittet ser, ut som adkomstveien til eksisterende omsorgsboliger og de to "spesielle 

boligene" er tatt med i det oppgitte arealet for tomta. 

 

Kommunen bør ta hensyn til hele nabolaget ved å redusere grunnflate og garasjeanlegg:  

 antall boenheter reduseres 

 fjerne lokaler for Hønefoss sykehjem 

 senter for dagaktiviteter blir værende på Austjord  

 planlagt grønt areal flyttes "ut i det fri» 

 

Ved reduksjon av grunnflaten kan avstanden til nabo eiendommene økes, spesielt til 55/5 og 55/36- 

samtlige eiendommer, unntatt ovennevnte, har eksisterende vei som skille mellom bolig og nytt bygg. 
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Forslagstillers kommentar: 

Plasseringen og valg av løsninger innenfor helsesektoren er et resultat av en kommunal/politisk 

saksbehandling som ikke håndteres via denne plansaken. Det henvises derfor til øvrig 

kommunal saksgang når det gjelder plasseringen av de ulike tjenestene i kommunen. 

Trafikk er beskrevet i rapport vedlagt planen, og det henvises til denne. Arealet som inngår i 

planen inkluderer ikke boligene på nabotomtene, men omfatter kun adkomst og eiendom for 

gamle Norderhovhjemmet. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspill er tilstrekkelig kommentert av forslagstilleren.  

Det henvises også til handlingsprogrammet til Ringerike kommune for 2018- 2021 s.15, der det 

avsatt midler til utbygging av etablering av nytt Heradsbygda omsorgssenter.  

Det henvises også til Kommunestyrets vedtak av 06.04.2017, Arkivsaksnr.: 15/8516-4 

Hvor det står om at «Kommunestyret vedtar planlegging og bygging av nye omsorgsboliger i 

henhold til planer som er fremkommet i mulighetsstudie..».  

Og til Husbankens nettsider hvor det blant annet omtales om tilskuddsordning, samt 

fordelingsnøkkel til tilskuddsmidler. Hvor det blant annet presiseres at «Det legges til grunn at 

omsorgsplasser som får innvilget investeringstilskudd er universelt utformet og tilrettelagt for 

mennesker med demens og kognitiv svikt.». Rådmannen påpeker at prosjektet har hatt og har tett 

samarbeid med Husbanken.   

Innspill til trafikk og utnyttelsesgraden er tilstrekkelig kommentert av forslagstilleren.  

For å kunne gi godt tilbud til flere mennesker og samtidig ha høy kvalitet på tilbudet har 

politikerne, med sine tverrfaglige rådgivere i tett samarbeid med Husbanken kommet fram til at 

det er mest hensiktsmessig og rasjonelt å utnytte tomten maksimalt. Det er tatt hensyn til 

naboer ved å øke min avstand til nabogrense fra 4 meter til over 6 meter. Det er tatt høyde for 

overvannshåndtering fra nabotomter. Det er tatt hensyn til bygningskropps utforming slik at 

bygget gir mindre skygge og gir mindre innsyn til naboene.  

Det settes også bestemmelse om etablering av en busskur og legges til rette for etablering av 

fortau fra Ve-terrassen, samt flere små justeringer som følge av medvirkningsprosessen.  

 

 

Uttalelse fra Mary Kjekshus uttalelse 2, 03.07.2018 
I Ringerikes Blad 27.06.20L8 etterlyser Brit Walbækken Bøhler vedtak om nedleggelse av Hønefoss 

sykehjem. Med referanse til ovenstående og mine merknader i brev 21.06.2018 vil jeg tro at 

reguleringsplanen må bli stilt i bero inntil dette er avklart. 

 

Kartutsnittet burde vist omrisset av det nye bygg og ikke omrisset av bygningene som er revet. 

Nær grensen til den nord-østlige del av kommunens tomt står det flere trær på min eiendom. Hvis 

skade oppstår på disse under byggingen vil jeg kreve erstatning. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Disse prosessene inngår i andre kommunale saksprosesser enn planarbeidet, og vi henviser 

dermed til kommunen for evt. vurdering av dette punktet. 
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Trær på eiendommen vil måtte håndteres i forbindelse med gjennomføringen av bygget. Det er 

særlig rotsystemet som må hensyntas så langt det lar seg gjøre. 

 

Rådmannens kommentar: 

Det finnes ikke vedtak om nedleggelse av Hønefoss sykehjem, det er også vanskelig for 

rådmannen å argumentere for at reguleringsplanarbeidet for Heradsbygda omsorgsboliger må 

bli stilt i bero på bakgrunn av mangel på et slik vedtak.  

Oversiktsbildet med kartutsnittet blir gjort om, vedlegg Oversiktskart med planavgrensningen. 

I vedleggene Utomhusplan foreløpig og Mulighetsstudie siste versjon kan man se omrisset om 

hvordan bygget planlegges å se ut.  

Innspill om trær er tilstrekkelig kommentert av forslagstilleren.  

 

 

Kommunen har tatt kontakt med Mary Kjekshus og har tilbydd å ha et møte/komme evt. på 

besøk til henne for å gi informasjon om planprosessen til dette prosjektet og svare på evt. 

spørsmål. Vedkommende ikke ønsket dette. 

 

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen.  

 

Informasjonsmøter  

1. Informasjonsmøte med allmenheten ble holdt på rådhuset 24.05.18. Det ble vist 

presentasjon som omhandlet både plan og prosjekt. Og deltakere fikk muligheter til å 

stille spørsmål. Det kom 6 personer til sammen.  

2. Møte med naboer og grunneiere i Fossveien ble holdt 28.06.18. Det kom 4 personer.   

 

Oppsummering etter informasjonsmøtene.  

Møtedeltakere var aktive til å stille spørsmål og komme med synspunkter. Vi fikk en del gode 

kommentarer og innspill. Oppsummert har møtedeltakere snakket om: 

- Snørydding (også kombinert med lokal overvannshåndtering). 

- Fersdempere -? – (det ble observert at hjemmetjenesten ikke kjører pent).  

- Fortau til Ve terrasse.   

- Poststativer – ta kontakt med PostNorge i forhold til ny plassering av postkasser 

(postkasser for naboer henger i dag på gjerde til gamle Nordrehovshjemmet). 

- Naboene har tatt diskusjonen om trafikksikkerhet kontra ansatt parkering.  

- Naboene har tatt opp problemstilling om at fastlege i Heradsbygda flytter og foreslått til 

vurdering arealer (gammel grusbane) ved Extra butikk som kunne tas i bruk enten for 

apotek/legekontor eller parkering eller kombinert. 

 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

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

reguleringsplan 0605_42 – Heradsbygda og reguleringsplan 0605_222 - 

Gang/syk.v/Heradsbygdveien. 



  Sak 113/18 

 

 Side 69 av 90   

 

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

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

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Planen er i tråd med gjeldende kommuneplanens samfunnsdel. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 og revidering av kommuneplanens arealdel, 

som var nylig på høring, er området avsatt til OFENTLIG FORMÅL og dermed i tråd med 

overordnede plan.  

 

 

Juridiske forhold  

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

Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet (nå 

Strategi og plan) jf. gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Jordlova 

Planforslaget berører ikke dyrka areal eller dyrkbart areal.  

 

 

Økonomiske forhold 

Utbyggingen av den nye Heradsbygda omsorgssenter skal finansieres av Ringerike kommune, 

iht. Handlingsprogrammet til Ringerike kommune for 2018- 2021. Når prosjektet er ferdigstilt 

og samtlige boenheter er tatt i bruk i tråd med formålet skal kommune sende inn søknad om 

utbetaling av tilskuddet, hvis ikke annet er avtalt. Ifølge informasjon fra Husbanken sine 

nettsider kan kommune regne med opptil ca 50% av godkjente anleggskostnader. For 

tilskuddsregler henvises det til retningslinjer HB 8.B.18. og HB 8.C.8. 

 

Det forutsettes at omsorgsboliger og sykehjem som finansieres med investeringstilskudd, skal: 

• være universelt utformet i henhold til NS 11001 

• oppfylle kravene som stilles til risikoklasse 6 iht. branntekniske krav, og det skal 

   installeres sprinkelanlegg 

• tilfredsstille kravene i arbeidsmiljøloven 

• være tilrettelagt for tilkobling og montering av elektroniske hjelpemidler,  

   kommunikasjons- og varslingssystem og annen velferdsteknologi 

• tilfredsstille kravene i plan- og bygningsloven og byggeforskriftene 
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Ved tilskudd til dagaktivitetstilbud er det en forutsetning at tilbudet omfatter beboere i 

omsorgsboligene, men tilbudet kan også benyttes av andre som har behov for 

dagaktivitetstilbud. Beboere i omsorgsboligen skal betale sin husleie.  

 

 

 

Kort om prosjektet. 

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

at bygget utformes med en sokkel grunnet hellende terreng.  

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

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

unngå at disse synes eller kaster skygge.  

Det er gjort vurderinger i forhold til bruk av massivtre i konstruksjonen, også ihht til vedtak i HMA 

punkt 4. av 07.05.18: 

Punkt. 4. Det bør så fremt det er mulig benyttes miljøvennlige produkter i utbygging og 

konstruksjon av nye Norderhovshjemmet.  Det ble konkludert at bygget blir bygd i massiv tre. Se 

vedleggene Saksprotokoll 1.gangsbehandling og Vurderinger bruk av massivtre. 

 

 

Funksjoner og utforming av bygningskroppen.  

 

Hvilke funksjoner som skal være i bygget og hvordan bygget skal se ut arkitektonisk både på 

innsiden og utsiden var kartlagt ut fra «Teknisk program» for byggeriet datert 08.11.2017 og 

«Funksjonsprogram» datert 20.11.2017. Både teknisk program og funksjonsprogram ble 

utarbeidet basert på bred brukermedvirkning. 

 
Heradsbygda omsorgssenter skal bestå av omsorgsboliger, dagaktivitetssenter, base for hjemmetjeneste og 

kjellerparkering.  

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

under ordningen.  

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

(jamfør ordninger hos Helse og omsorg) og dimensjonert til maksimalt 20 samtidigbrukere. Er beregnet for 

hjemmeboende demente og spesielt yngre demente. Dette utløser ikke parkeringsbehov.  

Base for hjemmetjeneste består av 85 årsverk og dette utgjør flere ansatte, da noen arbeider i 

redusert stillingsprosent. Det er 45 personer på dagvakt, 15 på kveldsvakt og 2 på nattjeneste. 

Hjemmetjenesten betjener hele Hønefoss og omegn. Base skal ha 45 tjenestebiler som skal 

tildeles faste parkeringsplasser i kjelleren. Resten av tilgjengelige parkeringsplasser er 

forbeholdt besøkende til omsorgssenteret. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Norconsult AS har utarbeidet en trafikkanalyse for planen, se vedlegg Trafikkanalyse 

Heradsbygda omsorgssenter, som oppsummerer trafikkbildet ved etablering av nytt 

omsorgssenter, samt anbefaler løsninger for trafikk. I trafikkanalysen har det blitt gjort en 

vurdering av hvilket parkeringsbehov det vil være på tomta og hvilke konsekvenser planlagt 

parkeringsdekning vil føre med seg. Planarbeidet konkluderer at av hensyn til bo- og området 

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

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

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

løse parkering til alle ansatte. 
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Forutsatt dagens reisevaner i Hønefossområdet, kan det oppstå behov for større 

parkeringsbehov enn det lar seg å etablere innenfor planområdet. En lavere parkeringsdekning 

kan føre til at de som ikke får plass velger å parkere bilen utenfor tomta. For å unngå parkering 

på uønskede steder, bør det skiltes med parkering forbudt. Dette er ikke forankret i 

planbestemmelsene fordi at med ytterligere økt kollektivtilbud som hentydet fra Brakar, anses 

dette som en akseptabel løsning, i tråd med strategier for en grønnere planlegging, eksempelvis 

gjennom grønn plakat og folkehelsemeldingen i Ringerike kommune. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

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

omsorgssenter etter dagens standard som vil kunne samlokalisere flere funksjoner. Dette vil gi 

gode effekter av sambruk og rasjonell drift. Samtidig vil det nye Heradsbygda omsorgssenter få 

et større volum enn tidligere bygningsmasse og utløse mer trafikk i området.  

 

Det er naturlig at de nærmeste naboene vil oppfatte byggeriet som mer dominerende enn 

tidligere løsning med Norderhovhjemmet. Bygget vil ha innvirkning på solforhold for naboer i 

øst og vest til spesielle tider av døgnet. Det er forventet at noen av de ansatte ved base for 

hjemmetjenesten, vil oppleve redusert mulighet for privatparkering som ugunstig.  

 

Planforslaget er godt og komplett bearbeidet ut fra de rammene og forutsetningene Ringerike 

kommune har.  

 

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

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Plankart til 2gangs behandling. 

3. Reguleringsbestemmelser til 2gangs behandling. 

4. Planbeskrivelse til 2gangs behandling. 

5. Risiko- og sårbarhetsanalyse. 

6. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget 

7. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

8. Heradsbygda Planbeskrivelse til 1g behandling 

9. Heradsbygda Bestemmelser til 1g behandling 

10. Plankart til 1g behandling 

11.Vurdering av høringsuttalelser, med kommentarer. 

12. Gjeldende ikke vedtatt, men veiledende reguleringsplan. 

13. Trafikkanalyse Heradsbygda omsorgssenter. 

14. Skisseprosjekt ARK - Mulighetsstudie siste versjon 13.06.2018. 

15. Geoteknisk forprosjekt. 

16. LCC-vurderinger bruk av massivtre. 

17. Støykart - støynivå på uteoppholdsareal med tiltak. 

18. Utomhusplan foreløpig. 

19. Høringsuttalelser 

a. Buskerud fylkeskommune. Uttalelse om kulturminner, 28.06.2018. 

b. Fylkesmannen i Buskerud, 22.06.2018. 

c. Uttalelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat, 07.06.2018. 

d. Uttalelse fra Statens vegvesen, 13.06.2018. 

e. Mary Kjekshus uttalelse 1, 21.06.2018. 

f. Mary Kjekshus uttalelse 2, 03.07.2018.  

20. Framdriftsplan. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.07.2018 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

Assisterende Rådmann: Terje Dahlen 

Leder areal – og byplan: Knut Kjennerud  

Saksbehandler: Olena Alizi 
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Arkivsaksnr.: 17/4584-1   Arkiv: 610  

 

Arealer i kommunen for bygging av et utendørs flerbruksanlegg for 

stimulering til økt aktivitet for barn og unge  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

125/18 Formannskapet 25.09.2018 

114/18 Kommunestyret 11.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kartlagte egnede arealer i kommunen for bygging av et utendørs flerbruksanlegg for 

stimulering til økt aktivitet for barn og unge, tas til orientering. 

 

 

  

Sammendrag 

Kommunen har flere området som det kan være mulig å etablere til utendørs flerbruksanlegg, 

men disse områdene må prosjekteres og regulere til ønsket formål/aktivitet for å avklare om 

det er mulig å gjennomføre. 

 

En plan og prioriteringsliste over idrettsanlegg er under utarbeidelse i samarbeid med 

Idrettsrådet. Den er planlagt fremlagt i løpet av året. 

Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg bør revideres og vurdere nærmere utendørs 

flerbruksanlegg mtp. finansiering, drift/vedlikehold, aktivitet og hvilken lokaliseringsstrategi 

som skal velges. 

Områderegulering Hønefoss ivaretar eventuelle behov for utendørs flerbruksanlegg innenfor 

planområdet.   

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret ba rådmannen kartlegge egnede arealer i kommunen for bygging av et 

utendørs flerbruksanlegg for stimulering til økt aktivitet for barn og unge. Dette kan være 

mindre utendørs anlegg som for eksempel små klatreanlegg, BMX-sykling, skateanlegg og 

aktiviteter som ikke har tilrettelagte arealer i dag. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune har utarbeidet kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg 2014-2026. 

Det er planlagt å rullere denne og utarbeide en enklere utgave som stort sett tar for seg 

anleggsutbygging i kommunen. Rullering av planen er ikke gjennomført, men det er under 

utarbeidelse en plan og prioriteringsliste i samarbeid med Idrettsrådet. Denne er planlagt å bli 

lagt til politisk behandling i løpet av året. 
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Det etableres nå flerbrukshall i tilknytning til Benterud skole og det planlegges i tilknytning til 

nye Ullerål skole. For Hov ungdomsskole vil det blir vurdert om det skal etableres flerbrukshall 

eller om Ringerikshallen skal oppgraderes. Utover dette så er det begrenset med regulerte 

områder til bygging av utendørs flerbruksanlegg. Det er etablert en aktivitetspark på Livbanen i 

Hønefoss. Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg 2014-2026, se vedlegg, mener det bør 

være 6 flerbrukshaller med internasjonale mål til en befolkning på ca. 30 000 innbyggere. 

 

Ringerike kommune har i stor grad fokusert på utvikling av de kommunale skolene, 

barnehagene og idrettsanleggene. Det vil være naturlig å etablere flerbruksanlegg og lavterskel 

tilbud i tilknytning til disse siden infrastrukturen som gangvei, parkering etc. allerede er etablert 

og de ligger sentralt for innbyggerne i de forskjellige satsingsområdene. Dette var også et 

moment som er tatt opp i mulighetsstudie om byidrett i sentrum fra Kommunedelplan for 

idretts- og friluftsanlegg 2014-2026.  Her ble det vurdert alternative lokaliseringsstrategier: 

1. Samle all aktivitet på ett sted  

2. Spre aktivitetene jevnt utover på flere steder  

3. Konsentrere seg om å etablere ett område med mesteparten av aktivitetene, og spre 

de resterende aktivitetene til andre strategiske områder.  

 

Ved å samle all aktivitet på et sted vil det være større mulighet for at man får aktivitet på stedet 

gjennom hele døgnet og bruken av de ulike innretninger kan variere gjennom døgnet og 

årstidene. Om en sprer aktivitetene vil en kunne gi et tilbud og aktivisere flere steder av byen.  

 

Vi har vurdert arealer i tilknytning til de kommunale skolene og idrettsanlegg som i dag er 

ubebygd. I listen nedenfor har vi kun sett på om det er ubebygd og kommunal eid tomt. Hvis 

det skal gjennomføres etablering av lavterskeltilbud eller flerbrukshall vil det være behov for å 

prosjektere dette nærmere og eventuelt regulere området til ønsket formål for å avklare om det 

er mulig å gjennomføre. 

 

Gnr/bnr Eiendomsnavn  Ca. arealer m² 

38/37 Eikli skole 300 + 1800 

318/346 Schjongslunden Ikke definert areal 

273/44 Hallingby skole Ikke definert areal 

136/4 

+132/95 

Vang skole 10000 

136/4 Haugsbygd ungdomsskole 4500 

61/13 Heggen barnehage 3000 

87/408 Hov ungdomsskole 14000 

317/156 Hønefoss skole 4000 

39/160 Kirkeskolen 1000 

305/13 Nes skole (har sykkelbane, skateboard rampe 

og motorikkbane  i dag) 

16000 

305/109 Nes skole (søndre del) 6000 

305/2 Nes skole (foreligger søknad om lysløype) 6000 

148/115 Sokna skole 30000 

148/313 Sokna skole 16000 
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148/314 Sokna skole 9400 

148/9 Sokna skole 12000 

244/293 Tyristrand skole 2000 

49/1/2 Veien skole (leid areal) 7000 

49/276 Veienmarka ungdomsskole 15000 

57/95 Helgerud skole 15000 

 

I tillegg til skole og idrettsområder er det områder som ikke er bebygd som ligger på Hvelven, 

Hovsmarka, Rundtom, båthustangen o.l. som kan kanskje benyttes til lavterskeltilbud. Om det 

er behov for å omregulere vil være avhengig av hvilken tiltak som man ønsker å etablere og det 

er en prosess som må avklares med Miljø- og arealforvaltning fra prosjekt til prosjekt. I 

Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg 2014-2026 var mulighetsstudiet for byidrett 

avgrenset til Eikli i sør, Tolpinrud og Veien i vest og Holtangen i Nord. Enkelte av disse er 

sammenfallende med listen ovenfor, mens andre har vi ikke tatt med i vurderingen. 

Områderegulering for Hønefoss ivaretar interessen for utendørs flerbruksanlegg i 

reguleringsområdet og blir arbeidet med i den planen. 

 

Hvis man skal etablere flere utendørs flerbruksanlegg må man arbeide med dette videre. Her vil 

det kanskje være hensiktsmessig å gjøre dette i sammenheng med en rullering av 

kommunalplan for idrett- og friluftsanlegg. Planen må se på hvordan finansiering av 

prosjektene, behovet for midler til drift/vedlikehold av anleggene, hvilken type aktivitet 

(organisert/ikke organisert). I tillegg må det vurderes hvilken lokaliseringsstrategi som man 

skal velge for de forskjellige områdene. Anleggene bør opparbeide løsninger slik at det er flere 

som kan bruke området til samme tid og løsninger som gjør at en kan drive med en type 

aktivitet om sommeren og en annen aktivitet om vinteren. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg 2014-2026 omhanlder utendørs flerbruksanlegg, 

men det er ikke detaljert hvor disse skal være. 

Behov for å omregulere vil være avhengig av hvilke tiltak som skal etableres og det må 

avklares fra prosjekt til prosjekt. 

Områderegulering Hønefoss ivaretar eventuelle behov for utendørs flerbruksanlegg innenfor 

planområdet.   

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannens mener dette gir en tilfredsstillende overordnet kartlegging av egnede arealer i 

kommunen som kan brukes til utendørs aktivitet for å stimulere til økt aktivitet for barn og 

unge. Om det er mulig å realisere tiltakene vil være avhengig av tiltaket og om det er mulig å 

realisere prosjektet innenfor de områdene som er kartlagt. Rådmannen anbefaler at 

kartleggingen tas til orientering. 
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Vedlegg 

Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg 2014-2026 

 

 

 Ringerike kommune, 10.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Cornelis Cliteur 

 

saksbehandler: Per Christian Frøislie 
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Arkivsaksnr.: 18/1754-6   Arkiv: X30  

 

Forskrift om politivedtekt, Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

130/18 Formannskapet 25.09.2018 

115/18 Kommunestyret 11.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Forslag til forskrift om politivedtekt, Ringerike kommune, Buskerud vedtas. 

 

Kompetansen til å treffe vedtak om overtredelsesgebyr i medhold av forskrift om politivedtekt, 

Ringerike kommune, Buskerud delegeres til rådmannen. 

 

 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

 

Politidirektoratet har i rundskriv 2018/002, datert 13. februar 2018, utarbeidet ny 

normalpolitivedtekt. Rådmannen har på bakgrunn av den nye normalpolitivedtekten utarbeidet 

forslag til ny politivedtekt for Ringerike kommune.  

 

Kommunestyret traff den 31. mai 2018 vedtak om at vedlagte forslag til forskrift om 

politivedtekt, Ringerike kommune, Buskerud skulle sendes på høring i samsvar med 

forvaltningsloven. Forslaget ble sendt på høring den 20. juni, med høringsfrist 1. september 

2018. Kommunen har mottatt et høringssvar. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Forslaget til ny politivedtekt, Ringerike kommune, Buskerud ble sendt på høring den 20. juni. 

Det ble sendt eget høringsbrev til Sør-Øst Politidistrikt, Ringerike Næringsforening, Ringerike 

Frivilligsentral og til Slt koordinator Karianne Berg, Ringerike kommune.  I tillegg ble 

informasjon om høringen lagt ut på kommunens hjemmesider, og kunngjort i Ring Blad den 30. 

juni, under lørdangsannonsen «Ringerike kommune informerer».  

 

Kommunen har mottatt et høringssvar. Dette høringssvaret har kommet fra Tor Bøhn. Bøhn er 

i høringssvaret kritisk til forslaget om ikke å innføre et tiggerforbud i Ringerike kommune. 

Høringssvaret ligger vedlagt.  
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Etter at kommunestyret har vedtatt forskrift til politivedtekt, Ringerike kommune, Buskerud 

skal politivedtektene oversendes til Politidirektoratet for legalitetskontroll, stadfestelse og 

kunngjøring i Norsk Lovtidend. Forskriften vil tre i kraft en måned etter at den er stadfestet av 

Politidirektoratet. Fra samme tid oppheves gjeldene forskrift av 15. mars 2000 nr. 235 om 

politivedtekt, Ringerike kommune, Buskerud.  

 

Alternativt vedtak 

 

«Forslag til forskrift om politivedtekt, Ringerike kommune, Buskerud vedtas, med følgende 

endringer….  

 

Kompetansen til å treffe vedtak om overtredelsesgebyr i medhold av forskrift om politivedtekt, 

Ringerike kommune, Buskerud delegeres til rådmannen.» 

 

Rådmannens vurdering 

 

Etter rådmannens vurdering bør forslaget til ny forskrift om politivedtekt for Ringerike 

kommune vedtas uten endringer. Kommunen har mottatt et høringssvar. Høringssvaret 

omhandler forslaget om ikke å innføre et tiggerforbud. Dette spørsmålet er relativt grundig 

behandlet i høringsnotatet, og er vurdert i samarbeid med politiet. Rådmannen fastholder at det 

ikke bør innføres et tiggerforbud i Ringerike kommune.  

 

Kommunen har ikke mottatt høringssvar vedrørende andre deler av forslaget. Forslag til ny 

politivedtekt for kommunen er med unntak av tre endringer, i stor grad en videreføring av 

gjeldende politivedtekt for kommunen. Foruten muligheten til å regulere tigging, omhandler 

endringene adgangen for kommunen til å treffe overtredelsesgebyr og en ny bestemmelse om 

kjøring, camping mv i grøntarealer og på friområder. Disse endringene er omhandlet i 

høringsnotatet, og bestemmelsene bør etter rådmannens vurdering innføres i Ringerike 

kommunes politivedtekt.  

 

Når det gjelder adgangen til å treffe overtredelsesgebyr foreslår Rådmannen at denne 

kompetansen delegeres til rådmannen. Rådmannen vil delegere kompetansen videre til den 

enhet, ved enhetsleder, i kommunen som anses best egnet til å avdekke brudd på de aktuelle 

bestemmelsene. Advokatkontoret vil kurse de/den i kommunen som gis kompetanse til å fatte 

vedtak om overtredelsesgebyr. Forskrift om kommunal håndheving gitt i medhold av 

politiloven, datert 19. juni 2012, har nærmere bestemmelser om adgangen til å ilegge 

overtredelsesgebyr, herunder om gebyrets størrelse. 
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Vedlegg 

 

Forslag til politivedtekt, Ringerike kommune, Buskerud 

Høringsnotat  

Høringssvar fra Tor Bøhn 

 

 

 Ringerike kommune, 12.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 
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Arkivsaksnr.: 18/2654-2   Arkiv: X31 &13  

 

Høring - Forslag til endringer i passloven  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

131/18 Formannskapet 25.09.2018 

116/18 Kommunestyret 11.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune støtter forslag til endringer i passloven, ID-kortloven, passforskriften og 

utlendingsforskriften. Høringssvaret fra Ringerike kommue er som følger: 

 

«Ringerike kommune støtter departementets forslag til endringer i passloven, ID-kortloven, 

passforskriften og utlendingsforskriften. Etter Ringerike kommunes vurdering bør passloven § 

5 og ID-kortloven § 5 ikke avgrenses til nærmere angitte straffbare forhold, men formuleres 

generell slik også høringsforslaget legger opp til.» 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Ringerike kommune har fått til høring endringer i passloven, ID-kortloven og 

utlendingsforskriften. Endringene i passloven omhandler adgangen til å utstede, ikke å utstede 

eller å trekke tilbake allerede utstedt pass til barn, ofte i saker hvor barneverntjenesten er inne i 

bildet. I tillegg fremmer departementet forslag om at pass og nasjonalt ID-kort med reiserett 

ikke skal utstedes til prøveløslatte fra forvaring eller fengsel hvor det er satt vilkår om ikke å 

forlate landet. Høringsfristen er 28. september 2018.  

 

Beskrivelse av saken 

 

Departementet foreslår to endringer i passloven § 4 om pass til mindreårige og personer uten 

rettslig handleevne. For det første foreslås det at samtykkereglene harmoniseres med 

utreiseforbudet i barnevernloven, slik at det er barneverntjenesten som skal samtykke til 

utstedelse av pass i de tilfeller som er nevnt i barnevernloven § 4-31. Barnevernloven § 4-31 

fastsetter forbud mot å ta med barn ut av Norge uten samtykke fra barneverntjenesten i 

nærmere bestemte tilfeller. Det foreslås tilsvarende endringer i ID-kortloven og 

utlendingsforskriften.  
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For det andre foreslås det endringer i bestemmelsen om adgang til å utstede pass til 

mindreårige uten foreldrenes samtykke dersom det er fare for personens liv eller helse. 
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 Per i dag kan pass utstedes dersom det er åpenbart ubetenkelig, selv om foreldrenes samtykke 

ikke foreligger. For at det ikke skal oppstå tolkningstvil foreslår departementet en presisering i 

loven, hvor alternativet «ved fare for personenes liv eller helse» inntas.  

  

Departementet foreslår også en endring i passloven § 5 og ID-kortloven § 5 slik at pass og 

nasjonalt ID-kort med reiserett til mindreårige kan nektes eller tilbakekalles dersom det er 

«grunn til å tro» at den mindreårige vil bli utsatt for «straffbare forhold eller forhold som kan 

medføre fare for liv eller helse i utlandet».  Departementet har ikke foreslått å avgrense 

bestemmelsen til nærmere bestemte straffbare forhold. Departementet har primært tenkt på 

straffebud som gjelder tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre handlinger som krenker 

den mindreårige personlige frihet eller person (voldslovbrudd eller seksuallovbrudd). 

Departementet ber om høringsinstansenes syn på om bestemmelsen bør avgrenses til nærmere 

angitte straffbare forhold. Departementet foreslår videre at det inntas en bestemmelse i 

passloven om plikt til å informere barneverntjenesten om vedtak om passnektelse av hensyn til 

den mindreårige.  

  

Passloven § 5 og ID-kortloven § 5 foreslås endret slik at pass og nasjonalt ID-kort med 

reiserett ikke skal utstedes til prøveløslatte fra forvaring eller fengsel hvor det er satt vilkår om 

ikke å forlate landet. Etter gjeldende rett «kan» reisedokumenter nektes i slike tilfeller, men 

etter forslaget «skal» det nektes utstedt. Endringen medfører at pass i slike tilfeller også kan 

tilbakekalles.  

 

Alternative vedtak 

 

Alternativt vedtak 1: 

 

Ringerike kommune tar saken til orientering. Kommunen inngir ikke høringssvar.  

 

Alternativt vedtak 2: 

 

Ringerike kommune inngir høringssvar med følgende merknader…..  
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Rådmannens vurdering 

 

Etter rådmannens vurdering bør Ringerike kommune støtte forslaget til endringer i passloven, 

ID-kortloven, passforskriften og utlendingsforskriften. Ringerike kommune bør etter 

rådmannens vurdering videre støtte forslaget om at passloven § 5 og ID-kortloven § 5 ikke 

avgrenses til nærmere angitte straffbare forhold, men at bestemmelsen gis en generell 

formulering.  

 

Vedlegg 

Link til forslag til endringer i passloven ID-kortloven, passforskriften og utlendingsforskriften 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 
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Arkivsaksnr.: 18/2840-1   Arkiv: A00 &31  

 

Oppdatert barnehage- og skolebehovsanalyse  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

30/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 12.09.2018 

132/18 Formannskapet 25.09.2018 

117/18 Kommunestyret 11.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rapport med befolknings- og elevtallsprognoser 2018 – 2033 legges til grunn i kommunens 

planleggingsarbeid for barnehager og skoler. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

I den oppdaterte befolknings-  og elevtallsprognosen for Ringerike i perioden 2018-2033 

forventes vekst i alle aldersgrupper, men veksten er noe lavere og kommer senere enn i forrige 

prognose som ble lagt fram i 2016. 

I perioden fram til 2033 vil antall førskolebarn (1-5 år) øke med 400 barn, og elevtallet vil øke 

med ca. 500 elever. Dette betyr at antallet barnehageplasser må økes og at skolene må bygges 

ut for å dekke behovet. 

 

Innledning/Bakgrunn 

Ringerike kommune fikk i 2016 utarbeidet en barnehage- og skolebehovsanalyse. Analysen gav 

barnehage- skoleeier et godt planleggingsverktøy for utbygging av barnehager og skoler. 

Ringerike kommune ønsker å få utarbeidet oppdaterte analyser jevnlig. En oppdatert 

befolknings- og elevtallsprognose forelå sommeren 2018. 

Prognosene i denne rapporten tar utgangspunkt 

 Befolkningssammensetningen i Ringerike kommune pr. 01.01.18 fordelt på skolenes 

gjeldende opptaksområder. 

 Elevtallet våren skoleåret 2016/17. 

 Fruktbarhet og dødelighet som gjennomsnittet siste fem år. 

 Flytting; aldersfordelt flyttemønster inn til, ut av og internt i kommunen siste fem år. 

 Avgang til andre skoler; justert for avgang til private skoler i regionen 

 Boligbygging; revidert boligbyggeprogram 
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Beregninger og analyser er gjort av Norconsult med deres modell for befolkningsprognoser. 

I 2019 og 2020 står Benterud og Ullerål skole ferdig utbygd, og Eikli, Kirkeskolen og 

Hønefoss skole skal legges ned. Dette medfører behov for nye opptaksområder.  Egen sak med 

endring av skolenes opptaksområder legges fram for politisk behandling i løpet av høsten 2018. 

Prognose førskolebarn 1 -5 år 

I følge SSB er det i Norge nå en lavere innvandring og færre fødsler som fører til at 

befolkningsveksten i Norge nå er på sitt laveste. Prognosen tar utgangspunkt i det registrerte 

innbyggertallet pr. 01. januar 2018. Befolkningsprognosen viser at kommunen har et negativt 

årlig fødselsoverskudd i nesten alle årene i perioden dvs. at det dør flere enn det blir født.  

 

Kommuner med svært høy befolkningsvekst har også et årlig stort positivt fødselsoverskudd. 

Dette mangler Ringerike. Med økende antall eldre, vil antallet som dør også øke på sikt. 

Prognosen for førskolebarn viser en moderat vekst i utviklingen av barnetallet og førskolebarna 

i kommunen de nærmeste årene, og en litt større vekst utover i perioden. Gruppen 0-5 år vil 

være under 2000 barn til 2028. Etter dette har kommunen et demografisk potensial for stor 

vekst i antall førskolebarn. Dette er langt fram og vil derfor være usikre anslag.  

 

Den største forskjellen på befolkningsprognosen i 2016 og i dag er at periodiseringen endrer 

seg når det gjelder behov for nye barnehageplasser. Befolkningsprognosen viser at Benterud 

skoles opptaksområde vil ha flest barnehagebarn boende i hele prognoseperioden. Nest størst 

blir Ullerål skoles opptaksområde, mens Vang blir tredje størst med tanke på førskolebarn. 

Også førskolebarna i Veien skoles opptaksområde får stor vekst innover prognoseperioden. 

Veien har størst prosentvis vekst i førskolebarn og kan på lang sikt ha nest flest bosatte 

førskolebarn. Også innenfor nåværende Hønefoss skoles opptaksområde kan det være et 

langsiktig potensial for stor vekst i antall førskolebarn.  

 

For resten av opptaksområdene forventes det stabil utvikling og moderat vekst av 

førskolebarn. I både kommunale- og private barnehager er det ledige barnehageplasser. 

Prognosen viser et økt behov på omtrent 60 plasser, men først fra rundt 2022. 

 

Grunnskolene 

Ved grunnskolene var det 3375 elever i Ringerike kommune skoleåret 2017/18. Dette omfatter 

både kommunalt eide og private skoler. Ved prognoseperiodens slutt, skoleåret 2032/33, vil 

det være nesten 3900 grunnskoleelever i kommunen. Dette er noe færre elever enn i prognosen 

fra 2016. 

  

Norconsult mener elevtallsøkningen i grunnskolen er håndterbar for kommunen med de 

kapasitetsmessige grepene som er vedtatt. Benterud skole åpner 01.01.19, og Ullerål skole skal 

stå ferdig til skolestart i 2020. I vedtatt handlingsprogram for 2018 – 2021 er det og lagt opp 

til en fornying og utvidelse av Hov ungdomsskole.  Det vil bli utarbeidet og lagt fram egen sak 

for kommunestyret om strategivalg for utbygging av Hov ungdomsskole.  

 

Framtidsutsiktene ved den enkelte skole 

Nedenfor kommenteres kort prognosen for den enkelte skole, endringer fra forrige prognose 

og skolens eventuelle utbyggingsbehov. 

 

Veien skole 

Skolen hadde 226 elever skoleåret 2017/18. Elevtallet vil være ganske stabilt de nærmeste 10 årene med 

en økning i siste del av perioden. Ut fra prognosen har elevtallet da økt til 320 elever, og en utbygging, 
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eller en grensejustering mot naboskoler kan være aktuelt. Denne veksten kommer senere enn antatt i 

forrige prognose. 

 

Helgerud skole 

Skolen hadde skoleåret 2017/18 232 elever. Ved prognoseperiodens slutt har elevtallet sunket til 196 

elever. Prognosen viser en mer stabil elevmasse enn den forrige. Det vil ikke være utbyggingsbehov ved 

Helgerud skole. Dersom elevtallet ved Veien skole skulle overstige kapasiteten, kan en grensejustering 

mot naboskolen Helgerud være aktuell. 

 

Tyristrand skole 

Skolen hadde 340 elever skoleåret 2017/18. Ved prognoseperiodens slutt har elevtallet økt til 385 

elever. Sammenlignet med rapporten fra 2016, viser denne prognosen større elevtallsvekst i slutten av 

perioden. Elevtallet vil i starten gå ned før det øker igjen. Kapasiteten ved Tyristrand skole er vurdert å 

være 390 - 400 elever. Det kan bli nødvendig å bygge ut skoleanlegget mot slutten av prognoseperioden.  

 

Nes skole 

Skolen hadde skoleåret 2017/18 24 elever. Ved prognoseperiodens slutt er elevtallet 23 elever.  

Elevtallet er nesten halvert de siste 5-6 årene. Prognosen viser færre elever ved Nes skole i slutten av 

perioden enn 2016 – rapporten.  Kapasiteten er på over 100 elever. Det er planlagt en ombygging og 

renovering av Nes skole. Prosjektering av dette vil skje høsten 2018. 

 

Hallingby skole 

Skolen hadde skoleåret 2017/18 318 elever. Ved prognoseperiodens slutt har elevtallet sunket til 262 

elever. Det er noe færre elever enn i 2016 - rapporten.  Skolen er i god stand og det er ikke 

utbyggingsbehov ved Hallingby skole. 

 

Sokna skole 

Skolen hadde skoleåret 2017/18 134 elever. Ved prognoseperiodens slutt har elevtallet økt til 154 

elever. I forhold til rapporten fra 2016, viser siste tall en lavere elevtallsvekst midt i prognoseperioden. 

Elevtallet ved skolen ser ikke ut til å overstige 160. Sokna skole er nylig fornyet og bygd ut, og har god 

kapasitet til elevene som sogner til skolen.  

 

Vang skole 

Skolen hadde skoleåret 2017/18 356 elever. Skolen har en elevtalltopp inneværende og neste skoleår. Så 

synker elevtallet gradvis til 290 før det øker til 320 elever mot slutten av perioden. Prognosen for Vang 

ligger jevnt over 20 elever høyere enn prognosen fra 2016. Vang har lite ledig kapasitet, men ut fra 

denne prognosen ser det ikke ut til være utbyggingsbehov ved skolen. 

 

Hønefoss 

Under følger en oversikt over prognosene for elevtall sentralt i Hønefoss, som etter dagens 

opptaksområder omfatter Ullerål, Hønefoss og Benterud (Eikli/Kirkeskolen). 

 

Ut fra dagens 

opptaksområder 

2019/20 2023/24 2026/27 2029/30 2032/33 

Ullerål 379 384 380 392 410 

Hønefoss 272 261 289 316 362 

Benterud  330 375 400 430 454 

Sum 981 1020 1069 1138 1226 

 

Ullerål skole og Benterud skole vil, når de står ferdige, til sammen ha en kapasitet på 1150 - 1200 

elever. Som tabellen viser, vil de to skolene ut fra prognosene dekke behovet for barneskoler sentralt i 

Hønefoss til siste halvdel av 2020-talet, under forutsetning av at opptaksområdene til Ullerål og 
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Benterud justeres og fastsettes slik at skolenes kapasitet utnyttes.  Det må planlegges med en ny 

barneskole sentralt i Hønefoss som kan være klar til å bli tatt i bruk mot slutten av prognoseperioden. 

 

Når det gjelder opptaksområder for skolene Ullerål og Benterud etter at Hønefoss skole er lagt ned, så 

kommer det en sak til kommunestyret etter høring til aktuelle skoler og andre involverte.  

 

Ullerål 

Skolen har ved oppstart skoleåret 2018/19 379 elever.  Høsten 2020 viser tabellen over at Ullerål skole 

vil kunne ha 388 elever. Ved prognoseperiodens slutt har elevtallet økt til 410 elever. Skolen er under 

utbygging og vil få en elevkapasitet på 600 elever.  

 

Hønefoss skole  

Skolen har ved oppstart dette året 254 elever. Prognosene for elevtall i Hønefoss sitt opptaksområde 

ligger stabilt på 260-270 elever, men noe økende mot slutten av perioden. Dette er en økning fra forrige 

prognose.  

Som allerede nevnt, vil det legges fram egen sak om av skolenes opptaksområder i løpet av høsten 2018. 

 

Benterud skole 

Skolen tas i bruk fra 01.01.19 og får en elevkapasitet på 550 - 600 elever.  

Benterud skole får en egen avdeling for barneskoleelever med spesielle tilretteleggingsbehov. Når skolen 

åpner vil den ha i underkant av 300 elever. Men prognosen tilsier at dette vil øke til 450 elever mot 

slutten av perioden.  

 

Veienmarka ungdomsskole 

Skolen hadde skoleåret 2017/18 288 elever. Ved prognoseperiodens slutt har elevtallet økt til 337 

elever. Kapasiteten ved Veienmarka ungdomsskole er vurdert å være 300 - 310 elever. Skolen vil da 

være en skole med 4 klasser på hvert trinn. 

Det ser ut til være et utbyggingsbehov ved skolen, - alternativt en justering av opptaksområdene på 

ungdomstrinnet, der både Hov ungdomsskole og Haugsbygd ungdomsskole er med i vurderingen. Når 

Hov er bygd ut og har fått økt kapasitet, bør den samlede kapasiteten ved Veienmarka og Hov 

ungdomsskoler være tilstrekkelig fram til 2033. 

 

Hov ungdomsskole 

Hov ungdomsskole mottar etter dagens opptaksområder elever fra Ullerål skole og Hønefoss skole.  

Skolenes opptaksområder vil som allerede nevnt være gjenstand for en politisk sak seinere i høst.  

Siste prognose viser et gjennomgående høyere elevtall enn 2016 prognosen, men i slutten av perioden 

synker elevtallet noe. 

Skolen hadde skoleåret 2018/19 247 elever. Skoleåret 2025/26 viser prognosen 323 elever. Det 

planlegges utbygging av Hov ungdomsskole, og at den skal være ferdigstilt i 2022. Egen sak om 

strategivalg for utbygging av skolen legges fram denne høsten. 

 

Haugsbygd ungdomsskole 

Skolen hadde skoleåret 2017/18 216 elever. Ved prognoseperiodens slutt har elevtallet sunket til 200 

elever.  Elevtallet ved skolen vil stige de nærmeste årene før det synker igjen og ser ut til å stabilisere 

seg på ca. 200 elever. Det ser ikke ut til være utbyggingsbehov ved Haugsbygd ungdomsskole. 
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Oppsummert 
Elevtallsøkningen i grunnskolen ser ut til å være håndterbar de nærmeste årene gjennom iverksatt og 

planlagt utbygging av grunnskoler i kommunen. Siste del av prognoseperioden er det behov for en ny 

barneskole i sentralt Hønefoss samt en mulig utbygging av Tyristrand skole. Veienmarka ungdomsskole 

får raskt et ombyggings-/ utbyggings- behov. Kapasitetsutfordringene kan vurderes løst gjennom en 

justering av opptaksområdene. 

 

Private grunnskoler i kommunen 
I Ringerike kommune er det nå tre private grunnskoler, Ringerike Steinerskole, Ringerike 

Montessoriskole og Steinsfjorden Montessoriskole. Disse skolene hadde skoleåret 2017/18 elever fra 

flere kommuner og tilsammen 118 elever. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Ringerike kommunestyre vedtok i sak 129/16 følgende: 

 Barnehage- og skolebehovsanalyse 2016 – 2030 legges til grunn for kommunens 

planleggingsarbeid.  

 Rådmannen bes om å prioritere arbeidet med å følge opp vedtak i sak 57/16 om å gå i dialog 

med Haugsbygd Idrettsforening om et samarbeid for å få bygget flerbrukshallen Haugsbygd 

Arena  

 
Behov for informasjon og høringer 

I saksframlegget er det nevnt at rådmannen i løpet av høsten 2018 vil legge fram en politisk sak der 

skolenes opptaksområder foreslås revidert. Forslag til nye opptaksområder blir sendt på høring før sak 

om dette legges fram.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser det som nødvendig og viktig å planlegge i forkant for å møte behovet for 

barnehageplasser og plasser i grunnskolen på en god måte. De mottatte befolknings- og 

elevtallsprognosene er et godt hjelpemiddel i dette arbeidet. 

 

Den siste prognosen viser at antallet barnehageplasser må økes. Dette kan skje gjennom bygging av nye 

barnehager, og/eller utvidelse av eksisterende.  

Igangsatt og planlagt utbygging av skoler ser ut til å dekke behovet for skoleplasser på kort sikt, men 

fram mot 2030 vil det være behov for en ny barneskole i Hønefoss samt at Tyristrand skole og 

Veienmarka ungdomsskole trolig må bygges ut. 

 

Rådmannen vil følge utviklingen og innhente oppdaterte befolknings- og elevtallsprognoser jevnlig i 

årene som kommer. 

 

 

 Vedlegg 

Befolknings- og elevtallsprognoser 2018 – 2033. 

 

 Ringerike kommune, 24.08.18 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Magnar Ågotnes 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 18/3104-1   Arkiv: 014  

 

Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkesting 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/18 Valgstyret 27.09.2018 

118/18 Kommunestyret 11.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 avholdes over to dager: søndag 8. september og 

mandag 9. september. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Stortinget har fastsatt at valgdagen for kommunestyre- og fylkesting 2019 blir mandag 9. 

september. I medhold av valglovens § 9-2(2) kan kommunestyret bestemme at det skal holdes 

valg også søndag 8. september. 

 

I Ringerike har det blitt avholdt 2-dagers valg i 2013, 2015 og 2017. 

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 ble 10,93 prosent av stemmene avlagt på 

søndag. Valgdeltakelsen var på 52,80 prosent. 

Ved Stortingsvalget i 2017 ble 15,34 prosent av stemmene avlagt på søndag. Valgdeltakelsen 

var på 74,80 prosent. 

 

Valgdeltakelsen i Ringerike har ligget under landsgjennomsnittet. På landsbasis stemte 60,20 

prosent ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015. Til stortingsvalget var valgdeltakelsen 

78,20 prosent på landsbasis. 

 

Økonomiske forhold 

 

Valgting over to dager medfører ekstra kostnader til lønn og bespisning. Ved forrige valg ble 

det avholdt valgting i Ullerål og Veien krets mellom klokken 13 og 19 på søndag. 

Tilbakemeldingene fra stemmestyreledere er at åpningstiden er tilstrekkelig.  

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget ble 38,58 prosent av stemmene i Veien krets, og 

36,07 prosent av stemmene i Ullerål avlagt på søndag. Totalt ble det avlagt 2 688 stemmer i de 

to kretsene på søndag.  

Ved avvikling av valgting på søndag i de to kretsene påløper det en ekstra kostnad på om lag 

120 000 kroner.  
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Alternative løsninger 

  

Kommunen er kun forpliktet til å avholde valg mandag 9. september. Ved å avholde valg kun 

mandag, vil utgiftene i forbindelse med valggjennomføringen reduseres.  

 

Vurdering 

 

På tross av økte kostnader med to-dagers valg anbefaler valgstyrets leder at man også i 2019 

avholder valg både søndag 8. og mandag 9. september. Dette fordi valgdeltakelsen har vært under 

landsgjennomsnittet, og valgstyrets leder mener at god tilgjengelighet for velgerne vil kunne være 

med å gi økt valgdeltakelse.  

 

Vedlegg 

 

Vedtak om fastsettelse av valgdag, Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.08.2018 

 

 Kjell B. Hansen 

 leder valgstyret 

 

 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Kommunestyret 

 

Møtested: Kommunestyresalen     

Møtedato: 11.10.2018 Tid: 16:00 – 19:45 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Forfall   Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen   

Medlem Anne Helene Sandum FO  

Medlem Arnfinn Baksvær   

Medlem Kirsten Orebråten FO  

Medlem Iren Rannekleiv   

Medlem Alf Henry Meier   

Medlem Stein-Roar Eriksen   

Medlem Ståle Skjønhaug   

Medlem Hilde Vollmerhaus   

Medlem Trine Sandum   

Medlem Ragnhild Lilleeng   

Medlem Mons-Ivar Mjelde   

Medlem Jim Hagen Warp   

Medlem Nora Sande FO  

Medlem Håkon Kvissel Ohren FO  

Medlem Signe Maurtvedt   

Medlem Erna Skaugerud   

Nestleder Dag Erik Henaug   

Medlem Runar Johansen   

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Medlem Jan Frantzen   

Medlem Lise Bye Jøntvedt   

Medlem Tor Stein-Andersen FO  

Medlem Arne Broberg FO  

Medlem Marit Hollerud   

Medlem Dag Haakon Henriksen   

Medlem Ivar Eskestrand   

Medlem Richard Baksvær FO  

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Anne-Marit Lillestø   

Medlem Arnfinn J. Holten   

Medlem Magnus Herstad   

Medlem Tor Bøhn   

Medlem Ole Johan Andersen   

Medlem Nena Bjerke   

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Mari Solheim Sandsund   
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Medlem Anne Mari W. Ottesen FO  

Medlem Anders Braaten   

Medlem Axel Sjøberg   

Medlem Parviz Salimi   

Medlem Nanna Kristoffersen   

Medlem Knut Arild Melbøe   

Varamedlem Ahmad Mahmoudi  Håkon Kvissel Ohren 

Varamedlem Eli Johanne Ruud  Kirsten Orebråten 

Varamedlem Runhild Vestby  Nora Sande 

Varamedlem Tone Bråten-Ellingsen  Anne Helene Sandum 

Varamedlem Viera Rozmara-Frydenlund  Tor Stein-Andersen 

Varamedlem Bjørn Christian Hamborg  Arne Broberg 

Varamedlem Karoline Kverndalen  Richard Baksvær 

Varamedlem Harald Fagerås  Anne Mari W. Ottesen 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann, Tore Isaksen. Assisterende Rådmann Terje Dahlen, 

Kommunalsjefene, Gyrid Løvli, Marianne Mortensen Trude Bredal 

Steinmo, Christine Myhre Bråthen, Magnar Ågotnes, Gunn 

Edvardsen, Kommunikasjonssjef, Mats Øieren og Kommuneadvokat 

Thea Broch. 

 

 

Merknader  Tilstede i møtet Kontrollutvalgets leder Karsten Lien og  

Torkild Halvorsen fra Buskerud Kommunerevisjon. 

 Notater utdelt i møtet vedlegges saken: 

o Vedlegg til sak 99/18. 

o Notat til sak 108/18. 

 Varaordfører ledet møte fra og med sak 104/18. 

Behandlede saker Fra og med sak 97/18, interpellasjoner 23/18 

til og med sak  118/18, interpellasjoner 25/18 

 

Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og 

møtet satt med følgende til saksliste: 

Ordfører har i samråd med Rådmann valgt å trekke Sak 104/18. Årsaken er at saken skal 

behandles i FS 16.10.18 og i KS 01.11.18. Et samstemt Kommunestyre bifalt dette. 
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Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Magnus Herstad  Kjell B. Hansen Kirsten Orebråten (sett) 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

23/18 18/3819   

 Grunngitt spørsmål fra Nanna Kristoffersen (SOL)  

 

 

24/18 18/3566   

 Grunngitt spørsmål fra Arnfinn Holten (KrF) - Trivsel på skoler  

 

 

25/18 18/3287   

 Interpellasjon fra Anne-Marit Lillestø (V) - BPA på dagsorden  

 

 

97/18 18/251   

 Kontrollutvalget - Protokoll 06/18  

 

 

98/18 18/3987   

 Kontrollutvalgets undersøkelse om spillemiddelfinansiering knyttet til 

Ringeriksbadet  

 

 

99/18 18/3986   

 Forvaltningsrevisjon om informasjonssikkerhet og personvern  

 

 

100/18 18/3303   

 Godtgjøringsreglementet  

 

 

101/18 18/3329   

 Delegeringsreglementet  

 

 

102/18 18/2963   

 Økonomirapport juli 2018  

 

 

103/18 14/1312   

 Kjøp av eiendom til pumpestasjon og salg av kommunal eiendom  

 

 

104/18 18/2135   

 Eiendomsskatt - status allmenn taksering 2019  
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105/18 18/3102   

 Orientering om prosjekt «varmmat» og investering av dampovner til 

kommunale barnehager  

 

 

106/18 18/3239   

 Prosjekt «Oppgradering av Hønefoss barnehage»  

 

 

107/18 18/3000   

 Økonomiske utfordringer med nasjonale normer i barnehagesektoren  

 

 

108/18 18/744   

 Fibertilknytning til Menova bygget- Hensmoveien 19  

 

 

109/18 18/3155   

 RingeriksKjøkken, - avsetning til oppgradering fyrrom/dampleveranse, 

omdisponering  

 

 

110/18 18/3621   

 Løse steiner/blokker i Mørkgonga  

 

 

111/18 15/895   

 323-05 Eikli sør næringsområde - endring av reguleringsplan - 2. 

gangsbehandling  

 

 

112/18 15/8928   

 Kommunedelplan E16 Eggemoen-Nymoen/Hensmoen - Sluttbehandling av 

planforslag  

 

 

113/18 17/2958   

 Sluttbehandling 435 Detaljregulering for Heradsbygda omsorgssenter  

 

 

114/18 17/4584   

 Arealer i kommunen for bygging av et utendørs flerbruksanlegg for 

stimulering til økt aktivitet for barn og unge  

 

 

115/18 18/1754   

 Forskrift om politivedtekt, Ringerike kommune  
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116/18 18/2654   

 Høring - Forslag til endringer i passloven  

 

 

117/18 18/2840   

 Oppdatert barnehage- og skolebehovsanalyse  

 

 

118/18 18/3104   

 Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkesting 2019  
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23/18   

Grunngitt spørsmål fra Nanna Kristoffersen (SOL)  

 

 

 

 

ORDFØRERENS SVAR 

Grunngitt spørsmål til ordfører angående SFO fremsatt av representant Nanna Kristoffersen 

Sak 23/18 Kommunestyret 11.10.18  

 

 

Innledning 

Grunngitt spørsmål av Kommunestyrerepresentant Nanna Kristoffersen (SOL) er fremsatt i 

henhold til Reglement for kommunestyret § 9.  Nanna Kristoffersen etterspør oppfølging av 

ordførers svar i interpellasjon om SFO i kommunestyret 02.11.17.  Ordførerens svar 

fremlegges i KS møte den 11.10.18. 

Ordførerens svar 

De fleste SFO-sakene behandles av Hovedutvalget for oppvekst og kultur (HOK), og 

kommunestyret har tildelt utvalget avgjørelsesmyndighet innenfor Lov om grunnskolen.  

Med utgangspunkt i Kristoffersens spørsmål og politiske oppfølging noteres følgende om de 

politiske sakene som gjelder SFO 

 SFO sitt framtidige ferietilbud ble behandlet i mars (HOK 10/18). Der ble det vedtatt å 

legge ferietilbudene i skolefritidsordningen fast til Benterud skole fra 1. januar 2019.  

 Vedtektene til SFO blir justert i forhold til dette vedtaket (HOK  /18) som behandles i 

HOK 10.10.18. 

 Det blir opprettet en egen avdeling for barn med store sammensatte behov ved 

Benterud skole, kalt «Hjerterommet» - avdeling for kompetanse og mestring. (HOK 

35/18), Avdelingen skal være åpen for elever fra hele kommunen. Avdelingens SFO-

tilbud vil være integrert og samordnet med skolens SFO. 

 

Sak om avdeling «Hjerterommet» ble behandlet i HOK 10.10.18 og går videre til 

formannskap og kommunestyre etter som den har økonomiske konsekvenser.  Det er 

foreslått satt av egne midler til avdelingen i utkast til økonomiplan for 2019-2022. 

  

 Handlingsplan for SFO ble utarbeidet våren 2018, og vedtatt HOK 6.juni. (HOK 22/18) 
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Oppsummering 

Kommunens ferietilbud i SFO og avdeling «Hjerterommet» for elever med særlige behov blir 

altså etablert på samme skole, med personell som overlapper. Dette vil etter ordførers 

oppfatning være med å gi et mer integrert og likeverdig tilbud i skoletid, SFO-tid og i skolens 

ferier for denne elevgruppen. For elever fra andre skoler vil og ferietilbudene være mer 

forutsigbare, i og med at de fast legges til en skole og med en personellbase bestående av fast 

ansatte kompetente medarbeidere. 

 

Kjell B. Hansen 

Ordfører 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Side 9 av 38 

24/18   

Grunngitt spørsmål fra Arnfinn Holten (KrF) - Trivsel på skoler  

 

 

ORDFØRERENS SVAR 

 

Grunngitt spørsmål til ordfører angående trivsel på skoler fremsatt av representant Arnfinn 

Holten  

Sak 24/18 Kommunestyret 11.10.18  

 

Innledning 

Grunngitt spørsmål om trivsel på skoler av Arnfinn Holten (KRF) er fremsatt i samsvar med 

reglement for kommunestyret i Ringerike kommune § 9.  Ordfører gir sitt svar i KS møte 

11.10.18.  

Ordfører henviser til saksfremlegg 24/11/18 for så vidt gjelder det konkrete spørsmål. 

Ordførerens svar 

Ordfører her oversendt spørsmålet til rådmannen, som har bekreftet at det vil foreligge et notat 

sammen med andre dokumenter under overskriften «Budsjett 2019» på kommunens nettsider 

innen utgangen av oktober 

Ordfører er opplyst om at notatet vil dreie seg om tiltak for å bedre situasjonen for 

ungdomsskoleelever både på skolen og ellers, og vil vise noe av det som gjøres og som 

eventuelt kan styrkes, og mulige nye tiltak.  

 

Ringerike 11. oktober 2018 

Kjell B Hansen 

ordfører 
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25/18   

Interpellasjon fra Anne-Marit Lillestø (V) - BPA på dagsorden  

 

 

ORDFØRERENS SVAR 

 

Interpellasjon til ordfører angående BPA på dagsorden fremsatt av representant Anne-Marit 

Lillestø.  

Sak 25/18 Kommunestyret 11.10.18  

 

Innledning 

Interpellasjon om BPA fra Anne-Marit Lillestø til ordføreren er fremsatt i samsvar med 

reglement for kommunestyret i Ringerike § 9. Ordførerens svar gis i kommunestyremøtet 

11.10.18 under sak 25/18. 

Ordførerens svar 

Ordfører viser til saksfremlegg nr. 25/18, har forelagt spørsmålene til fagmiljø hvorpå svarene 

er basert på fagmiljøenes tilbakemeldinger.  

 

1. BPA ble rettighetsfestet i 2015. Hvordan er utviklingen i antall vedtak og timeantall fra 

2015 - dags dato? 

 I 2015 var det 15 aktive ordninger med BPA i Ringerike kommune. I perioden fram til 
 d.d. har et forhold blitt avsluttet, en bruker er overført til sykehjem og en bruker er 
 død. I samme periode har det kommet til tre nye brukere av ordningen, slik at det for 
 tiden nå er 15 personer i Ringerike kommune med BPA. 

 I januar 2015 brukte kommunen 2382 timeverk på ordningen. I januar 2018 brukte 
 kommunen 2491 timeverk og i august 2018 brukte kommunen 2345 timeverk. Med 
 andre ord; både antall brukere og volumet på tjenesten er noenlunde stabilt. 

 

2. Innvilges BPA til de som har rett til mindre enn 32-timer assistanse i uken, og hva 

vektlegges når kommunen vurderer om assistansebehovet best dekkes av BPA? 

 Pr i dag har kommunen to vedtak som har mer enn 32 timer og 11 vedtak som har 
 mindre enn 32 timer.  

 Kommunens brukere er alle svært forskjellige, ikke bare i forhold til hjelpebehov, men 

 også som mennesker. Det er et krav at kommunen vurderer BPA som den mest 

 hensiktsmessige ordningen, og dette blir alltid vurdert opp imot de behov bruker 

 skisserer. Når en bruker framstår som svært sårbar eller lett føler seg krenket og er i 

 behov av veldig få personer rundt seg, vurderes ofte BPA som den beste løsningen. 

 Likeens når bruker trenger faste og kjente personer til å utføre bistand for i det hele tatt 

 å kunne ta imot noe hjelp. 

 Brukerens behov for følelsen av frihet og stor fleksibilitet i forhold til tidsbruk og 

 tidspunkt for hjelp, samt når oppdragets art tilser at kommunens tilbud ikke vil kunne 

 dekke hele eller deler av oppdraget på en god måte, tildeles BPA som den mest 

 hensiktsmessigordning. 

 



  

Side 11 av 38 

3. Hva er gjennomsnittlig behandlingstid for klagesaker på BPA, for henholdsvis klager 

som blir innvilget og avslag som sendes Fylkesmannen? 

 Fram til 1. juli 2018 har gjennomsnittlig behandlingstid vært på 10 uker, hvor det i 
 løpende saker i all hovedsak blir gitt utsatt iverksetting av vedtaket.  

 

4. Hvor stor andel av vedtakene blir klaget på? 

 Tre av 13 saker ble påklaget i 2018.  Dette dreide seg om forhold der det var ønsker 

 flere timer med BPA enn det som ble tildelt. To av klagene fikk medhold hos 

 fylkesmannen, mens den siste klagen fikk medhold i kommunen. 

 

5. Hvordan definerer og avgrenser Ringerike kommune BPA? Hvilke tjenester faller inn 

under BPA, og hvilke gjør det ikke? 

 Støttekontakt, praktisk bistand opplæring og praktisk bistand faller inn i ordningen. I 

 all hovedsak er avlastning fra sentralt hold gått over til pårørendestøtte som kom i 

 oktober 2017, da avlastning er en del av dette. Tjenester som kvalitativt krever større 

 faglighet enn det som assistentnivået yter, er ikke implementert i ordningen BPA i 

 Ringerike kommune. 

 

6. Kvinner og menn med funksjonsnedsettelse som får barn - hvilke assistanse tilbyr 

kommunen, og hva har disse mødrene og fedrene krav på? 

 Innenfor tilbudene om praktisk bistand, praktisk bistand opplæring og 
 støttekontaktordningen innvilges spesifikk tid til ivaretakelse av samvær med barn, 
 herunder oppfølgning av barn hjemme og på aktiviteter.  

 

7. Hva slags tilbud gis til foreldre med funksjonsnedsettelse tør og etter svangerskapet? 

 Tilsvarende som over gis det spesifikk tid til å kunne ivareta foreldrerollen og 
 ansvarsoppgavene overfor barna. 

 

8. For de kvinnene og mennene som har BPA, får disse mødrene og fedrene ekstra 

assistanse og oppfølging i etterkant av fødselen? 

 De som har BPA får tilsvarende tilbud som alle andre, og som er beskrevet i de to 

 forrige spørsmålene. Altså; man øker tidsrammen i forhold til de nye behovene som 

 oppstår. 

 

9. Hvordan ser man på barnets behov når foreldre søker om BPA, eller utvidelse av BPA? 

 Barnets behov ligger i hovedsak til foreldrenes omsorgsoppgaver. Dette er oppgaver 
 som kommunen i hovedsak ikke skal overta, som den klare hovedregel. Dersom 
 foreldre har barn med ekstra behov for omsorg vil det gis timer som tidligere nevnt for 
 å kunne ivareta rollen. Samtidig vil det være en vurdering om også andre tjenester vil 
 kunne være aktuelle, som f.eks. pårørendestøtte og avlastning. 

 Funksjonshemmede, som ikke selv er i stand til å utføre omsorgsoppgaver på spebarn 
 vil også få hjelp til slike oppgaver. Kommunen har også praksis med å tildele BPA til 
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 f.eks. å følge barn til skole eller barnehage dersom foreldrene har en 
 funksjonshemming som hindrer de i å gjøre dette selv. 

 Dersom spørsmålet er rettet mot om barnet skal ha en egen BPA, så har Ringerike 
 slike ordninger som har fungert bra.  Det som er betenkelig med slike ordninger er at 
 kommunen er ansvarlig for ordningen med BPA, men at det ikke foreligger 
 rapporteringsplikt for oppgaver en assistent utfører overfor barnet. Kommunens 
 kontroll med om kommunen gir forsvarlig tjenester er således vanskelig å etterprøve, 
 og i realiteten har kommunen ikke kontroll men er likevel ansvarlig. 

 Likeledes kan det være betenkeligheter når det gjelder rettssikkerheten til barn med en 
 assistent med hensyn til fare for overgrep, der hvor kommunen heller ikke har kontroll 
 med ordningen.  

 

Ringerike 11.10.18 

Kjell B Hansen 

ordfører 
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97/18   

Kontrollutvalget - Protokoll 06/18  

 

Vedtak: 

 

 

1. Kontrollutvalgets protokoll nr. 06/18 tas til orientering. 

 

2. Kommunestyret ber ordfører fremlegge egen sak i neste Kommunestyret hvor fremlagt 

informasjon i Kontrollutvalget gis Kommunestyret. 

 

 

 

Behandling: 

 

Hans-Petter Aasen (SP) fremmet p.v.a. SV, SOL, MDG og SP følgende forslag til nytt 

pkt.2: 

«Kommunestyret ber ordfører fremlegge egen sak i neste Kommunestyret hvor fremlagt 

informasjon i Kontrollutvalget gis Kommunestyret». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag samt Aasens (SP) forslag p.v.a. SV, SOL, MDG og SP til nytt pkt.2  ble 

enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Kontrollutvalgets protokoll nr. 06/18 tas til orientering. 
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98/18   

Kontrollutvalgets undersøkelse om spillemiddelfinansiering knyttet til Ringeriksbadet  

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vurdering om å stille undersøkelsen i bero. 

Kommunestyret ber kontrollutvalget om å bli orientert om videre framdrift i saken. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vurdering om å stille undersøkelsen i bero. 

Kommunestyret ber kontrollutvalget om å bli orientert om videre framdrift i saken. 
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99/18   

Forvaltningsrevisjon om informasjonssikkerhet og personvern  

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret tar saken til orientering. 

Kontrollutvalget bes følge opp rapporten i løpet av første halvår 2019. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar saken til orientering. 

Kontrollutvalget bes følge opp rapporten i løpet av første halvår 2019. 
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100/18   

Godtgjøringsreglementet  

 

Vedtak: 

 

Godtgjøringsreglement vedtatt 25.juni 2015 gjelder ut kommunestyreperioden med unntak av 

endring i pkt. 3.2.1 «Varaordfører skal ha fast godtgjøring tilsvarende 50% av ordførers 

godtgjøring». Resten i pkt. 3.2.1 hvor %sats er nevnt rettes til 50%. 

 

Pkt.3.2,6.  

Første setning ok. 

Tilføye: Representanten godtgjøres med fast godtgjøring for den belastning representanten har 

hatt (altså 4 møter). Deretter godtgjøres representanten med fast månedlig godtgjøring for hver 

møte representanten stiller som vara i det aktuelle utvalg/FS. 

 

 

 

Behandling: 

 

Magnus Herstad (FrP) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes». 

 

Hans-Petter Aasen (SP) fremmet følgende forslag: 

«Det gjøres ingen endringer i gjeldende godtgjørelsesreglement. Varaordfører tilstås inntil 20% 

frikjøp. For øvrig ingen økte godtgjørelser». 

 

Alf Meier (AP) fremmet p.v.a H, V, KrF og AP følgende forslag: 

«Godtgjøringsreglement vedtatt 25.juni 2015 gjelder ut kommunestyreperioden med unntak av 

endring i pkt. 3.2.1 «Varaordfører skal ha fast godtgjøring tilsvarende 50% av ordførers 

godtgjøring». Resten i pkt. 3.2.1 hvor %-sats er nevnt rettes til 50%. 

 

Pkt.3.2,6. «Første setning ok. 

 Tilføye: «Representanten godtgjøres med fast godtgjøring for den belastning representanten 

har hatt (altså 4 møter). Deretter godtgjøres representanten med fast månedlig godtgjøring for 

hver møte representanten stiller som vara i det aktuelle utvalg/FS». 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Magnus Herstads (FrP) utsettelsesforslag oppnådde 8 stemmer og falt. 

 

Alternativ avstemming mellom Meier (AP) p.v.a. H, V, KrF og AP forslag og Aasens (SP) 

forslag, ble Meiers (AP) forslag p.v.a. H, V, KrF og AP vedtatt mot 6 stemmer. 

 

 

Forslag til vedtak: 
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Godtgjøringsreglementet endres i tråd med Kommunestyrets vedtak av 5. april 2018 i sak 

32/18. 
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101/18   

Delegeringsreglementet  

 

Vedtak: 

 

1. Delegeringsreglementets pkt. 2.1 nr. 6 skal lyde: 

Formannskapet er delegert myndighet til å være kommunens overordnede 

planmyndighet 

 

2. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av gruppelederne og hovedutvalgslederne  

for utarbeidelse av utkast til revidert delegeringsreglement.  

 

Arbeidet ledes av varaordfører. Arbeidsgruppen bistås av politisk sekretariat og 

kommuneadvokatkontoret. 

 

3. Kommunen går til innkjøp av KF Delegeringsreglement. Kostanden belastes 

formannskapets disposisjonsfond. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Alf Meier (AP) fremmet følgende forslag til tillegg i pkt. 2: 

«Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av gruppelederne og hovedutvalgslederne….». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

 

Punktvis avstemming: 

Formannskapets innstilling til pkt. 1 og 3 ble enstemmig vedtatt. 

Formannskapets innstilling til pkt. 2, samt Meiers (AP) tillegg til pkt.2 ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Delegeringsreglementets pkt. 2.1 nr. 6 skal lyde: 

Formannskapet er delegert myndighet til å være kommunens overordnede 

planmyndighet 

 

2. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av gruppelederne for utarbeidelse av utkast 

til revidert delegeringsreglement.  

 

Arbeidet ledes av varaordfører. Arbeidsgruppen bistås av politisk sekretariat og 

kommuneadvokatkontoret. 
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3. Kommunen går til innkjøp av KF Delegeringsreglement. Kostanden belastes 

formannskapets disposisjonsfond. 
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102/18   

Økonomirapport juli 2018  

 

Vedtak: 

 

Økonomirapport juli 2018 tas til orientering.  

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Økonomirapport juli 2018 tas til orientering.  
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103/18   

Kjøp av eiendom til pumpestasjon og salg av kommunal eiendom  

 

Vedtak: 

 

 

1. Ringerike kommune kjøper ca. 893 m2
 grunn til ny pumpestasjon i Hurumkroken, som et 

ledd i å føre avløpet fra KUR anleggene til Monserud. Prisen er 54 650,- kroner (femtifiretusen 

sekshundre og femti), i henhold til snittet av de 3 vedlagte takstene.  

 

2. Ringerike kommune selger eiendom 18/50 til Espen Hval til en sum av 73 477 kroner, i 

henhold til snittet av 3 vedlagte takster.  

 

3. Ringerike kommune kjøper 331 m² grunn på eiendom 18/3 til en pris av 124 125,- NOK, i 

henhold til to vedlagte takster.  

 

I tillegg kommer omkostninger i forbindelse med fradeling av eiendommene, 

saksbehandlingsgebyr og kartforretning samt tinglysning av skjøte vedtas finansiert fra 

prosjektnummer 15008. 

 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune kjøper ca. 893 m2
 grunn til ny pumpestasjon i Hurumkroken, som et 

ledd i å føre avløpet fra KUR anleggene til Monserud. Prisen er 54 650,- kroner (femtifiretusen 

sekshundre og femti), i henhold til snittet av de 3 vedlagte takstene.  

 

2. Ringerike kommune selger eiendom 18/50 til Espen Hval til en sum av 73 477 kroner, i 

henhold til snittet av 3 vedlagte takster.  

 

3. Ringerike kommune kjøper 331 m² grunn på eiendom 18/3 til en pris av 124 125,- NOK, i 

henhold til to vedlagte takster.  

 

I tillegg kommer omkostninger i forbindelse med fradeling av eiendommene, 

saksbehandlingsgebyr og kartforretning samt tinglysning av skjøte vedtas finansiert fra 

prosjektnummer 15008. 
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Side 23 av 38 

104/18   

Eiendomsskatt - status allmenn taksering 2019  

 

Vedtak: 

 

Ordfører har i samråd med Rådmann valgt å trekke Sak 104/18. Årsaken er at saken skal 

behandles i FS 16.10.18 og i KS 01.11.18.  

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører har i samråd med Rådmann valgt å trekke Sak 104/18. Årsaken er at saken skal 

behandles i FS 16.10.18 og i KS 01.11.18. Et samstemt Kommunestyre bifalt dette. 

 

 

 
Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune gjennomfører kontorforretning for 2019 når det gjelder 

eiendomsskatt – Eigedomsskattelova §8 A-4, og øker skattetakstgrunnlaget med 10%. 

 

2. Promille-satsen fastsettes i budsjett-vedtaket for 2019. 
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105/18   

Orientering om prosjekt «varmmat» og investering av dampovner til kommunale 

barnehager  

 

Vedtak: 

 

1: Informasjon om "Prosjekt om varmmat i de kommunale barnehagene" tas til orientering. 

  

2: KS innstiller på at midler til dampovner i alle kommunale barnehager innarbeides i forslag til 

handlingsprogram 2019-2022. 

  

3: KS mener at måltidene i barnehagene er viktige for barns utvikling og læring. KS ber derfor 

rådmannen utrede en ny sak med utgangspunkt i at kommunen skal kunne levere et variert og 

rikt tilbud innen kosthold. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Mons-Ivar Mjelde (AP) fremmet p.v.a. AP, H, V og KrF følgende forslag: 

«Kommunestyret mener at måltidene i barnehagene er viktige for barns utvikling og læring. KS 

ber derfor Rådmannen utrede en ny sak med utgangspunkt i at kommunen skal levere et variert 

og rikt tilbud innen kosthold». 

 

Ordfører fremmet følgende omforente forslag: 

«Pkt.1 og 3 endres ikke. 

Følgende endring i pkt. 2: Kommunestyret innstiller på at midler til dampovner i kommunale 

barnehager innarbeides i forslag til handlingsprogram 2019-2022». 

 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 
Avstemming:  

Ordførers omforente forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Prosjekt om varmmat i de kommunale barnehagene tas til orientering. Midler til dampovner 

innarbeides i forslag til handlingsprogram 2019-2022.  
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106/18   

Prosjekt «Oppgradering av Hønefoss barnehage»  

 

Vedtak: 

 

1. Prosjektet «oppgradering Hønefoss barnehage» tas til orientering. 

2. Kostnaden på tiltakene vurderes i forbindelse med utarbeidelsen av Handlingsprogram 

2019-2022. 

3. KS mener Ringerike kommune skal ha systemer og planer hvor utgifter til løpende 

vedlikehold og oppgradering av bygningsmassen skal være en del av driftsbudsjettet og 

at kun ekstraordinære investeringer skal gjøres gjennom prosjekt og 

investeringsbudsjett. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Runar Johansen (H) fremmet p.v.a. AP, H, KrF og V følgende forslag til endring i pkt.3: 

«I utgangspunktet strykes og planer settes inn etter systemer. 

Ordet «bør» erstattes med ordet skal i pkt. 3». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Punktvis avstemming:  

Formannskapets innstilling til pkt. 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 

Formannskapets innstilling, samt Johansens (H) forslag p.v.a. AP, H, KrF og V til endring i 

pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Prosjektet «Oppgradering Hønefoss barnehage» tas til orientering.  
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107/18   

Økonomiske utfordringer med nasjonale normer i barnehagesektoren  

 

Vedtak: 

 

De økonomiske utfordringene med nasjonale normer i barnehagesektoren tas til orientering.  

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak: 

 

De økonomiske utfordringene med nasjonale normer i barnehagesektoren tas til orientering.  
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Fibertilknytning til Menova bygget- Hensmoveien 19  

 

Vedtak: 

 

Saken trekkes. 

 

 

 

Behandling: 

 

Rådmannen anmoder Kommunestyret å trekke saken. Årsaken er behov for kvalitetssikring av 

saksfremlegg. 

Ordfører fremmet forslaget og Kommunestyret sluttet seg til. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kommunestyret bevilger inntil 1,8 mill kr eks mva til fibertilknytning for Hensmoveien 19  

(Menova bygget).  

 

Finansieringen innarbeides i forbindelse med behandlingen av 2.tertial. 
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109/18   

RingeriksKjøkken, - avsetning til oppgradering fyrrom/dampleveranse, omdisponering  

 

Vedtak: 

 

 Planlagt utskifting av kjele for ekstern dampproduksjon utgår, og avsatte midler 

omdisponeres til oppgradering av utstyr ved RingeriksKjøkken i tråd med 

saksframlegget. 

 Tidligere avsetning i HP 2018-2021 økes fra 7 mill. kroner til 8,5 mill. kroner for å 

sikre en nødvendig oppgradering av utstyr ved RingeriksKjøkken. Økningen 

innarbeides i handlingsprogrammet for 2019 - 2022 

 For å ivareta produksjonssikkerheten bes rådmann sørge for at en av de nye 

kokegrytene kommer på plass snarest. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Planlagt utskifting av kjele for ekstern dampproduksjon utgår, og avsatte midler 

omdisponeres til oppgradering av utstyr ved RingeriksKjøkken i tråd med 

saksframlegget. 

 Tidligere avsetning i HP 2018-2021 økes fra 7 mill. kroner til 8,5 mill. kroner for å 

sikre en nødvendig oppgradering av utstyr ved RingeriksKjøkken. Økningen 

innarbeides i handlingsprogrammet for 2019 - 2022 

 For å ivareta produksjonssikkerheten bes rådmann sørge for at en av de nye 

kokegrytene kommer på plass snarest. 

 

 

 

 



  

Side 29 av 38 

110/18   

Løse steiner/blokker i Mørkgonga  

 

Vedtak: 

 

1. Stien opp gjennom ura og juvet i Mørkgonga gjenåpnes. Rådmannen får i oppgave å 

skilte og informere om rasfaren, i samarbeid med aktuelle parter.   

2. Rådmannen undersøker muligheten for å forby klatring i juvet. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Stien opp gjennom ura og juvet i Mørkgonga gjenåpnes. Rådmannen får i oppgave å 

skilte og informere om rasfaren, i samarbeid med aktuelle parter.   

2. Rådmannen undersøker muligheten for å forby klatring i juvet. 
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323-05 Eikli sør næringsområde - endring av reguleringsplan - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. 0605_323-5 Eikli sør næringsområde – endring av reguleringsplan vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan for Eikli sør, næringsområdet, vedtatt 05.04.2013, som blir 

berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_323-5 Eikli sør næringsområde – endring av reguleringsplan vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan for Eikli sør, næringsområdet, vedtatt 05.04.2013, som blir 

berørt av ny plan, oppheves. 
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Kommunedelplan E16 Eggemoen-Nymoen/Hensmoen - Sluttbehandling av planforslag  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til kommunedelplan for E16 Nymoen-Eggemoen alternativ C-redusert vedtas. 

 

2. Trafikkøkningen som følge av omleggingen får konsekvenser som må ivaretas. Dette 

må synliggjøres i neste planfase og antas å gjelde: 

- Ivaretakelse av beboere langs strekningen Hensmoen til Ve-krysset.  

- Næringsområdet Hensmoen og Follummoen.  

- Kryssutforming ved innkjøring til Hønefoss nord, ved Risesletta. 

- Tilgjengelighet til friluftsområdene nær Buttentjern. 

- Støy Vågårdsbygda 

- Støy til nærliggende friluftsområder som kan fungere som erstatningsarealer for 

eksisterende friluftsområder på Eggemoen. 

 Disse punktene tas inn i bestemmelsenes § 1.8. KRAV FOR SENERE FASER 

 

3. Ringerike kommune anmoder Statens vegvesen om at arbeidet med finansiering av 

videre detaljregulering og gjennomføring av veglenka E16 Nymoen-Eggemoen 

prioriteres. 

 

4. Ringerike kommune anmoder Statens vegvesen om at prosess for planlegging av 

Hensmoen til Ve-krysset igangsettes så raskt som mulig.  

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Knut Arild Melbøe (MDG) fremmet følgende forslag til pkt. 1: 

«Forslag til kommunedelplan E16 Nymoen-Eggemoen Alternativ A vedtas». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Formannskapets innstilling pkt. 1 og Melbøes (MDG) forslag 

ble Formannskapets innstilling vedtatt mot 1 stemme.  

 

Formannskapets innstilling pkt. 2-4 ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til kommunedelplan for E16 Nymoen-Eggemoen alternativ C-redusert vedtas. 

 

2. Trafikkøkningen som følge av omleggingen får konsekvenser som må ivaretas. Dette 

må synliggjøres i neste planfase og antas å gjelde: 
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- Ivaretakelse av beboere langs strekningen Hensmoen til Ve-krysset.  

- Næringsområdet Hensmoen og Follummoen.  

- Kryssutforming ved innkjøring til Hønefoss nord, ved Risesletta. 

- Tilgjengelighet til friluftsområdene nær Buttentjern. 

- Støy Vågårdsbygda 

- Støy til nærliggende friluftsområder som kan fungere som erstatningsarealer for 

eksisterende friluftsområder på Eggemoen. 

 Disse punktene tas inn i bestemmelsenes § 1.8. KRAV FOR SENERE FASER 

 

3. Ringerike kommune anmoder Statens vegvesen om at arbeidet med finansiering av 

videre detaljregulering og gjennomføring av veglenka E16 Nymoen-Eggemoen 

prioriteres. 

 

4. Ringerike kommune anmoder Statens vegvesen om at prosess for planlegging av 

Hensmoen til Ve-krysset igangsettes så raskt som mulig.  
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113/18   

Sluttbehandling 435 Detaljregulering for Heradsbygda omsorgssenter  

 

Vedtak: 

 

1. 0605_435 Detaljregulering for Heradsbygda omsorgssenter vedtas. 

 

2. De deler av 0605_42 - Heradsbygda, vedtatt 22.02.1962, og 0605_222 

Gang/syk.v/Heradsbygdveien, Ikrafttredelsesdato: 27.10.1994. som blir berørt av ny plan, 

oppheves. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_435 Detaljregulering for Heradsbygda omsorgssenter vedtas. 

 

2. De deler av 0605_42 - Heradsbygda, vedtatt 22.02.1962, og 0605_222 

Gang/syk.v/Heradsbygdveien, Ikrafttredelsesdato: 27.10.1994. som blir berørt av ny plan, 

oppheves. 
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Arealer i kommunen for bygging av et utendørs flerbruksanlegg for stimulering til økt 

aktivitet for barn og unge  

 

Vedtak: 

 

Kartlagte egnede arealer i kommunen for bygging av et utendørs flerbruksanlegg for 

stimulering til økt aktivitet for barn og unge, tas til orientering. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kartlagte egnede arealer i kommunen for bygging av et utendørs flerbruksanlegg for 

stimulering til økt aktivitet for barn og unge, tas til orientering. 
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Forskrift om politivedtekt, Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

Forslag til forskrift om politivedtekt, Ringerike kommune, Buskerud vedtas. 

 

Kompetansen til å treffe vedtak om overtredelsesgebyr i medhold av forskrift om politivedtekt, 

Ringerike kommune, Buskerud delegeres til rådmannen. 

 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Tor Bøhn (FrP) fremmet følgende forslag til nytt pkt.2: 

«Tiggerforbud inntas i politivedtektene». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Bøhns (FrP) forslag til nytt pkt. 2 oppnådde 5 stemmer og falt. 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

«Forslag til forskrift om politivedtekt, Ringerike kommune, Buskerud vedtas. 

 

Kompetansen til å treffe vedtak om overtredelsesgebyr i medhold av forskrift om politivedtekt, 

Ringerike kommune, Buskerud delegeres til rådmannen.» 
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Høring - Forslag til endringer i passloven  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune støtter forslag til endringer i passloven, ID-kortloven, passforskriften og 

utlendingsforskriften. Høringssvaret fra Ringerike kommune er som følger: 

 

Ringerike kommune støtter departementets forslag til endringer i passloven, ID-kortloven, 

passforskriften og utlendingsforskriften. Etter Ringerike kommunes vurdering bør passloven § 

5 og ID-kortloven § 5 ikke avgrenses til nærmere angitte straffbare forhold, men formuleres 

generell slik også høringsforslaget legger opp til. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ringerike kommune støtter forslag til endringer i passloven, ID-kortloven, passforskriften og 

utlendingsforskriften. Høringssvaret fra Ringerike kommune er som følger: 

 

«Ringerike kommune støtter departementets forslag til endringer i passloven, ID-kortloven, 

passforskriften og utlendingsforskriften. Etter Ringerike kommunes vurdering bør passloven § 

5 og ID-kortloven § 5 ikke avgrenses til nærmere angitte straffbare forhold, men formuleres 

generell slik også høringsforslaget legger opp til.» 
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Oppdatert barnehage- og skolebehovsanalyse  

 

Vedtak: 

 

Rapport med befolknings- og elevtallsprognoser 2018 – 2033 legges til grunn i kommunens 

planleggingsarbeid for barnehager og skoler. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rapport med befolknings- og elevtallsprognoser 2018 – 2033 legges til grunn i kommunens 

planleggingsarbeid for barnehager og skoler. 
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Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkesting 2019  

 

Vedtak: 

 

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 avholdes over to dager: søndag 8. september og 

mandag 9. september. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Valgstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 avholdes over to dager: søndag 8. september og 

mandag 9. september. 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3819-2   Arkiv: A22  

 

 

Grunngitt spørsmål fra Nanna Kristoffersen (SOL)  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Grunngitt spørsmål fra Nanna Kristoffersen (SOL) mottatt 25.09.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOTTATT 25I$I.ZüiB

Grunngitt spørsmål til ordfører:

I kommunestyremøte O2.LL.L7. hadde u.t. en interpellasjon om SFO/diskriminering av barn

som ikke får dette tilbudet.

Spørsmål til ordfører var:

a) Vil ordfører at Ringerike kommune skal fortsette sin diskriminerende praksis når det
gjelder manglende SFO tilbud i feriene for denne gruppen?

Ordfører's svar:)) Ordførers intensjon er at SFO ikke skal oppleves diskriminerende. Det skal

legges fram en ny sak om erfaringer med det eksisterende tilbud og videre planer for ferie

SFO ¡ 2018. Det skal og utarbeides en ny handlingsplan for SFOI

Jeg kan ikke se at dette har vært gjennomført, og/eller politisk behandlet?

Spørsmål :

b) Vil ordfører ta med denne problemstillingen inn i arbeidet med revurdering av

kommunens vedtekter for SFO?

Ordfører's svar: (( Ja, ordfprer vil be om at denne problemstillingen belyses i den nye saken

som legges fram.>

Dette har heller ikke skjedd, som jeg kan se. Hvordan kan man sikre at det som blir bestemt i

politiske fora blir fulgt opp?? Jeg anser det som adm. ansvar å ivareta det som blir bestemt i

kommunestyret, og vil gjerne ha svar på hvorfor det ikke har skjedd, og hva har man tenkt å

gjØre med denne saken?

Hønefoss 24.09.20L8

Nanna Kristoffersen,

3
=o,ær

+i¡-@.YæCÐ

È8Ègrv

o
a

o

d
E

q
o

'õ

(t

Solidaritetslista



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3819-3  Arkiv: A22  

 

Sak: 23/18 

 

Saksprotokoll - Grunngitt spørsmål fra Nanna Kristoffersen (SOL)  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
ORDFØRERENS SVAR 

Grunngitt spørsmål til ordfører angående SFO fremsatt av representant Nanna Kristoffersen 

Sak 23/18 Kommunestyret 11.10.18  

 

 

Innledning 

Grunngitt spørsmål av Kommunestyrerepresentant Nanna Kristoffersen (SOL) er fremsatt i 

henhold til Reglement for kommunestyret § 9.  Nanna Kristoffersen etterspør oppfølging av 

ordførers svar i interpellasjon om SFO i kommunestyret 02.11.17.  Ordførerens svar 

fremlegges i KS møte den 11.10.18. 

Ordførerens svar 

De fleste SFO-sakene behandles av Hovedutvalget for oppvekst og kultur (HOK), og 

kommunestyret har tildelt utvalget avgjørelsesmyndighet innenfor Lov om grunnskolen.  

Med utgangspunkt i Kristoffersens spørsmål og politiske oppfølging noteres følgende om de 

politiske sakene som gjelder SFO 

 SFO sitt framtidige ferietilbud ble behandlet i mars (HOK 10/18). Der ble det vedtatt å 

legge ferietilbudene i skolefritidsordningen fast til Benterud skole fra 1. januar 2019.  

 Vedtektene til SFO blir justert i forhold til dette vedtaket (HOK  /18) som behandles i 

HOK 10.10.18. 

 Det blir opprettet en egen avdeling for barn med store sammensatte behov ved 

Benterud skole, kalt «Hjerterommet» - avdeling for kompetanse og mestring. (HOK 

35/18), Avdelingen skal være åpen for elever fra hele kommunen. Avdelingens SFO-

tilbud vil være integrert og samordnet med skolens SFO. 

 

Sak om avdeling «Hjerterommet» ble behandlet i HOK 10.10.18 og går videre til 

formannskap og kommunestyre etter som den har økonomiske konsekvenser.  Det er 

foreslått satt av egne midler til avdelingen i utkast til økonomiplan for 2019-2022. 

  

 Handlingsplan for SFO ble utarbeidet våren 2018, og vedtatt HOK 6.juni. (HOK 

22/18) 
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Oppsummering 

Kommunens ferietilbud i SFO og avdeling «Hjerterommet» for elever med særlige behov blir 

altså etablert på samme skole, med personell som overlapper. Dette vil etter ordførers 

oppfatning være med å gi et mer integrert og likeverdig tilbud i skoletid, SFO-tid og i skolens 

ferier for denne elevgruppen. For elever fra andre skoler vil og ferietilbudene være mer 

forutsigbare, i og med at de fast legges til en skole og med en personellbase bestående av fast 

ansatte kompetente medarbeidere. 

 

Kjell B. Hansen 

Ordfører 

 
 

Behandling i Kommunestyret 11.10.2018: 

 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3566-2   Arkiv: B08 &29  

 

 

Grunngitt spørsmål fra Arnfinn Holten (KrF) - Trivsel på skoler  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Grunngitt spørsmål til Kommunestyret, mottatt 12.09.18. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



i MOTTATT 1 ? $[PT. 2017

Marit Simensen

Fra:

Sendt:
Tit:
Kopi:
Emne:

Arnfinn Holten <arnfinn.holten@hadeland-energi.net>
L2. september 201-8 08:55

Kjell Hansen

Sekretariat

G runngitt spørsmå I i kommu nestyret 11.10.2018

Det er den senere tid satt fokus på stort fravær i ungdomsskolen og at mange elever der mistrives. Dette er veldig

ødeleggende for den enkelte og for samfunnet. Jeg mener kommunen bør iverksette ekstra tiltak for å hjelpe den

enkelte elev som har problemer. Det gjelder både læring og når det gjelder psykisk helse og rusproblematikk.

Det foreligger også forskning som tyder på at spesialundervisningen bør endres.

Jeg ønsker meg et notat før budsjettet for 20L9 skal vedtas, der det presenteres gode t¡ltak både i skolen og ellers
som kan iverksettes for å bedre situasjonen for de ungdomsskoleelever som har problemer, dersom det bevilges
penger til det. Er det mulig å få til det?

Som kjent er jeg opptatt av at alle i skolen hver dag må få oppleve at det lykkes med noe, for mestring er en sterk
drivkraft for alle. I den sammenheng syns jeg det hadde vært veldig bra og nyttig om det ved hver ungdomsskole var
ansatt en <talentspeider> som fikk til oppgave å jobbe sammen med elever, foreldre og personale for å finne fram til
hva den enkelte har som talent, slik at de så sammen kan legge en plan for hvordan dette talentet kan utvikles og bli
til styrke for eleven. Kanskje man så kunne få til økt samarbeid med næringslivet om gode utplasseringer mv. slik at
opplæringen også blir mer praktisk for de som har behov for det.

Mvh
Arnfinn Holten
KrF

Dokid:
18082731
(18/3566-1)
lnterpellasjon - grunngitt 6pørsmål i

kommunestyrol 'l 1.1 0.201 I
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3566-5  Arkiv: B08 &29  

 

Sak: 24/18 

 

Saksprotokoll - Grunngitt spørsmål fra Arnfinn Holten (KrF) - Trivsel på skoler  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
ORDFØRERENS SVAR 

 

Grunngitt spørsmål til ordfører angående trivsel på skoler fremsatt av representant Arnfinn 

Holten  

Sak 24/18 Kommunestyret 11.10.18  

 

Innledning 

Grunngitt spørsmål om trivsel på skoler av Arnfinn Holten (KRF) er fremsatt i samsvar med 

reglement for kommunestyret i Ringerike kommune § 9.  Ordfører gir sitt svar i KS møte 

11.10.18.  

Ordfører henviser til saksfremlegg 24/11/18 for så vidt gjelder det konkrete spørsmål. 

Ordførerens svar 

Ordfører her oversendt spørsmålet til rådmannen, som har bekreftet at det vil foreligge et notat 

sammen med andre dokumenter under overskriften «Budsjett 2019» på kommunens nettsider 

innen utgangen av oktober 

Ordfører er opplyst om at notatet vil dreie seg om tiltak for å bedre situasjonen for 

ungdomsskoleelever både på skolen og ellers, og vil vise noe av det som gjøres og som 

eventuelt kan styrkes, og mulige nye tiltak.  

 

Ringerike 11. oktober 2018 

Kjell B Hansen 

ordfører 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 11.10.2018: 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3287-4  Arkiv: F22 &29  

 

Sak: 22/18 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon fra Anne-Marit Lillestø (V) - BPA på dagsorden  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 

 
 

Behandling i Kommunestyret 06.09.2018: 

 

Interpellasjon fra Anne-Marit Lillestø (V) svares ut i kommunestyremøte 11.10.18. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3287-3   Arkiv: F22 &29  

 

 

Interpellasjon fra Anne-Marit Lillestø (V) - BPA på dagsorden  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Anne-Marit Lillestø (V) mottatt 28.08.18. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trude Svendsen Bjerkås

Fra:

Sendt:
Tit:
Kopi:
Emne:

Oppfølgingsflagg:
Status for flagg:

Anne-Marit Lillestø < annelillesto@gmail.com >

28. august 20L8 I2:I8
Ordtører
Sekretariat

Venstre vil sette BPA på dagsorden, først og fremst fordi BPA er et..

Følg opp
Flagget

Venstre vil sette BPA på dagsorden, først og fremst fordi BPA er et viktig likestillings- og frigjøringsverktøy. For

mange med nedsatt funksjonsevne er dette helt nØdvendig for å kunne delta i samfunnet på lik linje med andre.

- BPA ble rettighetsfestet i 2015. Hvordan er utviklingen i antall vedtak og timeantall fra 2015 - dags dato?

- lnnvilges BPA til de som har rett til mindre enn 32-timer assistanse i uken, og hva vektlegges når kommunen
vurderer om assistansebehovet best dekkes av BPA?

- Hva er gjennomsnittlíg behandlingstid for klagesaker på BPA, for henholdsvis klager som blir innvilget og avslag

som sendes Fylkesmannen?

- Hvor stor andel avvedtakene blir klaget på?

- Hvordan definerer og avgrenser Ringerike kommune BPA? Hvilke tjenester faller ínn under BPA, og hvilke gjør det
ikke?

- Kvinner og menn med funksjonq¡redsettelse som får barn - hvilke assistanse tilbyr kommunen, og hva har disse

mødrene og fedrene krav på?

- Hva slags tilbud gis til foreldre med funksjonsnedsettelse tør og etter svangerskapet?

- For de kvinnene og mennene som har BPA, får disse mødrene og fedrene ekstra assistanse og oppfølging i

etterkant av fødselen?

- Hvordan ser man på barnets behov når foreldre søker om BPA, eller utvidelse av BPA?

I følge en rapport fra KS og en kommende rapport fra Uloba er hver tíme BPA betraktelig mindre kostnadskrevende

enn en time kommunal hjemmetjeneste.

Mvh

Anne-Marit LillestØ

Venstre
Sendt fra min iPad

Dokid:
18077284
(18t3287-1)
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/251-35   Arkiv: 216 &17  

 

 

Kontrollutvalget - Protokoll 06/18  
 

Forslag til vedtak: 

 

 Kontrollutvalgets protokoll nr 06/18 tas til orientering. 

 

 

  

 

 

Vedlegg 

Protokoll 06/18 fra møte 28.09.2018 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KON TROLL U TVALGET

Til stede

Forfall

Sekretær

Revisjonen

PROTOKOLL06/1 8

fra møte ikontrollutvalget28. Q9.l8. kl. 08 30 - 11.30

Karsten Lien, leder
Lise Kihle Gravermoen, nestleder

Ulf Magnussen, medlem
Erna Skaugrud, medlem
Dag Haakon Henriksen, medlem

Bente Thalerud, Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS

Leder forvaltningsrevisjon Torkild Halvorsen, Buskerud Kommune-
revisjon IKS

Administrasjonen Rådmann Tore Isaksen (sak 50,52,53, 55, 56)
Kommunalsjef økonomi Gyrid Løvli (sak 50. 53, 55, 56)

Ordfører Kjell B, Hansen (sak 52)

Sak 491 1 8 Protokoll fra møte nr. 05/18 til endelig godkjenning og underskrift

Behandling:
Kontrollutvalget behandlet protokollen fra møte nr. 05/18,

Votering:
Sek¡etariatets forslag ble enstemmi g vedtatt.

Vedtak i kontrollutvalget:
Protokoll fra møte nr. 05/18 godkjent og underskrevet av medlemmene

Sak 50/1 8 Stntus for den økonomiske situasjonen per 31.07.18

Dokid:
1 8090696
(18t251-34)
Protokoll 06/'18 fra nøte 28.09.201 I

Behandling:
Kommunalsjef økonomi Gyrid Løvli orienterte om den økonomiske situasjonen per
3 1.07.18.



KONTROLLUTVALGET

Votering:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vetltak i kontrollutvalget:
Redegjørelsen tas til orientering,

Sak 51/18 Rapport forvaltningsrevisjon om informasjonssikkerhet og personvern

Behandling:
Revisor redegjorde for rapporten.

Kontrollutvalgets leder Karsten Lien fremmet følgende tille ggsforslag :

Kontrolltth,alget besJ'øtge opp rapporten i løpet av.første halvår 2019.

Votering:
- Sekretariatets forslag og lederens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kontrollutvalget:

L Revisors redegjørelse tas til orientering.

2. Kontrollutvalget tar rapport om informasjonssikkerhet og personvern til
orientering og oversender denne til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar saken til orientering.

Kontrollutvalget bes følge opp rapporten i løpet av første halvär 2019.

Sak 52118 Status datasenteret på Follum

Behandling:
Ordfører redegjorde for den politiske siden av saken.

Rådmannen redegjorde for administrasjonene behandling av saken.

Kontrollutvalgets leder Karsten Lien fremmet følgende tilleggsfors lag :

a

Kor úro I lutva I ge t fø I ger opp saken.
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Votering:
Sekretariatets forslag og leders tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt

Vedtak i kontrollutvalget:
Saken tas til orientering.
Kontrollutv alget følger opp saken.

Sak 53/1 8 Ullerål skole, ref. protokolltilførsel i kommunestyrets møte 28.06.18

Behandling:
Kommunalsjef økonomi startet med å fremlegge et notat til utvalget
som svarte på spørsmålene som var stilt vedr. Ullerål skole. Deretter
redegjorde kommunalsjefen og rådmannen mer inngående for saken.

Sak 54i18

Når det gietder protokolltilførsler ønsker kontrollutvalget å giøre kommunestyret
oppmerksom på at protokolltilførsler normalt må adresseres til Fylkesmannen.

Votering:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt

Vedtak i kontrollutvalget:
Rådmannens redegiørelse tas til orientering.

Status for undersøkelse om spillemiddelfinansiering knyttet til
Ringerilsbadet

Behandling:
Revisor orienterte kontrollutvalget om sakens status og om hvordan revisjonen har
jobbet med saken.

Revisjonen vil følge opp saken fremover ved å ta jevnlig kontakt med departementet.

Votering:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt

Vedtak i kontrollutvalget:
Kontrollutvalget stiller undersøkelsen i bero
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KON TROLL U TVALGET

Kontrollutvalget ber revisor om Kulturdepartementets fremtidige vurdering av denne
spillemiddelfinansieringen.

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vurdering om å stille undersøkelsen i
bero,

Kommunestyret ber kontrollutvalget om å bli orientert om videre fremdrift i saken

Sak 55/1 8 Kommunens policy - personer på tittak i kommunen

Behandling:
Kontrollutvalget har stilt spørsmål om bruken av personer på tiltak fra NAV og
hvilken policy kommunen har på området.

Kommunalsjef HR Trude Bredal Steinmo og kommunalsjef for Helse og ornsorg
Christine Myhre Bråthen har svart på kontrollutvalgets spørsmål i form av et notat
som er oversendt kontrollutvalget på e-post.

Votering:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt

Vedtak i kontrollutvalget:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 56/1 8 Kontrollutvalgets saker i kommunestyret - titbakemelding fra rådmannen

Behandling:
Kontrollutvalget har kommet med et innspilltil rådmannen der det påpekes feil i
saksbehandlingen og saksgangen for kontrollutvalgets saker som behandles i
kommunestyret.

Kommunalsjef Økonomi fremla et notat med tilbakemelding fra rådmannen på
kontrollutvalgets innspill. Der fremgår at det vil bli utarbeidet en rutine slik at det ikke
er tvil om når sakene fra Kontrollutvalget skal opp, og at det fremgår tydelig av
rutinen at det er Kontrollutvalgets innstilling som skal fremmes for kommunestyret.
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Votering:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtnk i kontrollutvalget:
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering

Sak 571 18 Budsjett 2019 for tilsyn og kontroll

Behandling:
Revisor orienterte om revisjonens anslag til budsjett lor 2019 for tilsyn og kontroll

Votering:
Sekretariatets forslag b1e enstemmi g vedt att.

Vedtak i kontrollutvalget:

Det foreslås at det for 2019 bevilges til sammenl<r 2 310 000 til Tilsyn og kontroll i
Ringerike kommune,

Sak 58/1 8 Plan for revisjon mv. 2018

Behandling:
Revisor orienterte om Plan for revisjon mv. 2018.

Votering:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kontrollutvalget:
Kontrollutv alget tar saken til orientering.

Sak 59/1 8 Forslag til forvaltningsrevisjon

Behandling:
Revisor redegiorde for prosjektplanene og svarte på kontrollutvalgets spørsmål

Kontrollutvalget ønsket å gjennomføre begge de fremlagte prosjektene;

. Etikkarbeid i kommunen
o Medisinering og ernæring
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Kontrollutvalget valgte å prioritere prosjekt Medisinering og ernæring for
oppstart nå. Neste prosjekt startes opp i første kvartal2Ol9.

Votering:
S ek¡etariatet s forslag ble ensternmi g vedtatt

Vedtak i kontrollutvalget:
Kontrollutval get slutter seg til fremlagte pro sj ektp laner

Sak 60/18 Revisor informerer

Behandling:
¡ Status regnskapsrevisjonen - arbeidet er <<i rute>.
r Status forvaltningsrevisjon - prosjektet om barnevemfølger fremdriftsplan.

Votering:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt

Vedtak i kontrollutvalget:
Kontrollutvalget tar revisors informasjon til orientering.

Sak 61118 Sekretæren informerer

Behandling:
Sekretæren hadde ingen ny informasjon å komme med per nå.

Votering:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kontrollutvalget:
Kontrollutvalget tar sekretærens informasjon til orientering.

Sak 62118 Endring av møteplan 2018

Behandling:
Kontrollutvalget sluttet seg til sekretariatets lorslag når det gjaldt endring av
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møtedato.

Votering:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt

Vedtak i kontrollutvalget:
Kontrollutvalgets møte 16. 1 1.18 går ut. Ny møtedato blir 09. I 1, 18.

Eventuelt

Følgende temaer ble tatt opp under denne posten:

Kulepunktnotat i forbindelse med ventilasjon på rådhuset
(Notat fra rådmannen)

Arbeidsmiljøet i rådhuset:
Ved budsjettbehandlingen2}lg anmodes kommunestyret om â+ gSøre vedtak om oppfølging
av arbeidsmiljølovens krav om ventilasjon, tepper og toaletter, slik at disse kravene oppfylles.
Vi foreslår at dette gjennomføres driftsåret 2019.

Kontrollutvalget i Ringerike kommune, 28. 09, 1 I

Karsten Lien
Leder

Lise Kihle Gravermoerr Erna Skaugrud

Ulf Magnussen Dag Haakon Henriksen
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Kopi Ordfører og rådmann



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3987-1   Arkiv: 243  

 

Kontrollutvalgets undersøkelse om spillemiddelfinansiering knyttet til 

Ringeriksbadet  
 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vurdering om å stille undersøkelsen i bero. 

Kommunestyret ber kontrollutvalget om å bli orientert om videre framdrift i saken. 

 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Buskerud kommunerevisjon har i notat av 11.9.2018 informert om status for undersøkelsen. 

Revisor har som et ledd i undersøkelsen vært i kontakt med Kulturdepartementet. 

 

Revisor anbefaler å stille saken i bero. 

 

 

Vedlegg: 

Sak 54/18 i Kontrollutvalget: 

Status for undersøkelse om spillemiddelfinansiering knyttet til Ringeriksbadet 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 

 

 











 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3987-2  Arkiv: 243  

 

Sak: 98/18 

 

Saksprotokoll - Kontrollutvalgets undersøkelse om spillemiddelfinansiering knyttet til 

Ringeriksbadet  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vurdering om å stille undersøkelsen i bero. 

Kommunestyret ber kontrollutvalget om å bli orientert om videre framdrift i saken. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 11.10.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3986-1   Arkiv: 060  

 

 

Forvaltningsrevisjon om informasjonssikkerhet og personvern  
 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret tar saken til orientering. 

Kontrollutvalget bes følge opp rapporten i løpet av første halvår 2019. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Buskerud kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjon av informasjonssikkerhet og 

personvern i Ringerike kommune. 

 

Vedlegg 

Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - forvaltningsrevisjon av informasjonssikkerhet og 

personvern i Ringerike kommune 

Informasjonssikkerhet og personvern – Ringerike kommune 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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S ammendrag

Bestilling Formål Problemstilling
Kontrollutvalget
Sak 8 /20 15

Evaluere i hvilken grad kommunen har en
systematisk tilnærming til IKT - sikkerhet og
personvern, samt å bidra til forbedringer.

• Har Ringerike kommune en systematisk
og tilfredsstillende tilnærming til
informasjonssikkerhet og personvern?

Problemstilling

• Har Ringerike kommune en systematisk og tilfredsstillende tilnærming til informasjons sikkerhet og
personvern?

Kommunen skal dokumentere en systematisk og tilfredsstillende tilnærming til informasjons sikkerhet og
personvern i tilknytning til følgende punkter:

o En strategisk IKT - planlegging
o IKT - prosesser og relasjoner
o Kommunikasjon av ledelsens mål og retning
o Vurdering og styring av IKT - risiko
o Håndtering av kvalitet og avvikshåndtering

Med utgangspunkt i dette, har vi valgt å belyse hovedproblemstilli ngen ved å utlede følgende
delproblemstillinger:

• Er det etablert betryggende rutiner for og ko ntroller av hvilke personer som skal ha tilgang til
kommunens IKT - systemer ?

o Rutiner for i nnmelding og utmelding.
o Rutiner for å vurdere om korrekte personer har tilgang til aktuelle systemer, nettverk,

programmer og data.
o Rutiner for loggføring av brukt til gang, for sporbarhet.

• Er det etablert betryggende rutin er for sikring av kommunens data?
o Rutiner for å gjenskape data, som sikkerhetskopiering av informasjon og reserveløsninger for

maskinvare.

• Er det etablert betryggende rutin er for personvern i kommune n?
o Personvernombud

Metode og praktisk gjennomføring

Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til
gjennomføring av forvaltningsrevisjon som prosjekt i "RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon" .

Informa sjonen som er presentert i dette prosjektet, er hentet inn gjennom dokumentanalyse ,
observasjoner, spørreskjema og samtaler med IT leder og personvernombud.
Det er også gjennomført en internettbasert spørreundersøkelse ved bruk a v Questback. Undersøkelse n
rettet seg mot systemansvarlige og systemeiere i kommunen.
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Revisjonskriterier

Som kilder for revisjonskriteriene i dette prosje ktet har vi i hovedsak benyttet personopplysningsloven med
tilhørende forskrift, eF orvaltningsforskriften og utvalgte ve iledere og anbefalinger fra Datatilsynet. I kapittel 3
fremgår de utledede revisjonskriteriene til problemstillingene, og i vedlegg 4 fremgår kilder til kriteriene og
utledningen av kriteriene .

Oppsummering og konklusjoner

Tilnærming til informasjonssikkerhet og personvern

Kommunen skal dokumentere en systematisk og tilfredsstillende tilnærming til informasjonssikkerhet og
personvern . Basert på den omfattende dokumentasjonen vi har blitt fremstilt og vår gjennomgan g og
analyse av denne så er det vår oppfatning at det er lagt ned mye godt arbeid og ressurser i å utarbeide
strukturerte styringsdokumenter, retningslinjer/rutiner samt veiledere og at disse er gjort tilgjengelig for
kommunens ansatte via intranett.

Vi har funnet at informasjonssikkerhet og personvern de senere årene har vært satt på dagsorden internt i
IT - enheten, og i kommunens sikkerhetsråd og sikkerhetssekretariat. Videre er det satt økt fokus på dette
arbeidet som følge av rådmannens initiativ til ekstern tilstandsvurdering (2016) samt utviklet strategi for
digitalisering (2017). Dette vil etter vår oppfatning bidra til å styrke informasjonssikkerhet og personvern i
kommunen ytterligere.

Vi er av den oppfatning at Ringerike kommune i all hovedsak oppfyller utledet revisjonskriterium og har en
systematisk og tilfredsstillende tilnærming til informasjonssikkerhet og personvern.
Vi er imidlertid usikre på om dette fokuset er nok til å sikre en holdningsskapende kultur innenfor området
på alle nivåer i kommunen. Et systematisk og forankret arbeid i hele organisasjonen vil kunne bidra til å
skape økt forståelse, sterkere eierskap og dermed styrket ansvarsfølelse hos den enkelte medarbeider
tilknyttet prosesser for informasjonssikkerhet og personvern sam t betydningen av etterlevelsen av
gjeldende lovverk på området.

Ved IT - enhetens egen utredning av vaktordning på bakgrunn av påpekt e sårbarhet s - og risikovurderinger,
så er det vår oppfatning at kommunen bør vurdere dette nærmere.

Brukertilgang og til gangskontroll

På kartleggingstidspunktet viser v år spørreundersøkelse at kommunen i liten grad oppfyller de formelle
kravene knyttet til rutiner for tilgangskontroll, dokumentering av autorisert bruk av systemene og
registrering av uautorisert bruk av sys temene. Det er også i liten grad foretatt risikovurderinger i
forbindelse med administrering av brukertilganger til de ulike systemene.

Når det gjelder rutiner for tildeling av brukertilganger ser vi at kommunen i større grad oppfyller formelle
krav, sel v om det for færre systemer igjen er etablerte rutiner for sletting eller endring av brukertilganger.
En stor andel av systemene (80 %) har helt eller til dels tilfredsstillende rutiner for administrering av
brukertilganger, men under halvparten av disse e r helt eller delvis dokumenterte.

Basert på svarene i vår spørreundersøkelse vurderer vi det slik at kommunen på kartleggingstidspunktet
ikke har oppfylt revisjonskriteriene knyttet til administrering av brukertilganger til kommunens
informasjonssystemer fullt ut. Det virker å være en skjevhet mellom svarene fra systemansvarlige og den
dokumentasjon vi er blitt forelagt fra kommunen. Dette kan bety behov for ytterligere klargjøring av
rollen som systemansvarlig og arenaer hvor man regelmessig kommer samme n med IT - enheten og



Buskerud Kommunerevisjon IKS

4 Ringerike kommune | 2018 | Informasjonssikkerhet og personvern

23.08.2018

systemeiere for tydeliggjøring av eksistere nde rutiner og styringsdokumenter, erfaringsutveksling,
evaluering, opplæring osv.

Sikring av data

Det er anskaffet KS kvalitetssystem som er blitt implementert i kommunen med feltkolonner f or
informasjonssikkerhet og personvern.
Det er mye dokumentasjon og data fra undersøkelsen som tyder på at den tekniske og fysiske sikringen av
informasjonssystemene er tilfredsstillende.
S ikring av kommunens data bør håndteres på flere nivåer. Systemeie re og behandlingsansvarlig
(rådmannen) bør sørge for at det finnes et internkontrollsystem for informasjonssikkerhet i kommunen, at
det finnes strategi og mål med dette arbeidet, og at det er klarlagte rammer og ansvar knyttet til
informasjonssikkerhet. Vi dere bør det finnes rutiner for avvikshåndtering, og oversikt over
personopplysninger som behandles i systemene, og det bør sørges for tilpasset sikring av tekniske og
fysiske informasjonssystemer. Oppgaven til systemansvarlige vil i stor grad være å følge opp rutinene som
følger av ansvarsfordelingen.

R esultatene fra vår undersøkelse viser at kun 40 % av informasjonssystemene omfattes av et
internkontroll system. Mindre enn halvparten av svarene fra systemeierne viser at det er beskrevet mål og
strategi fo r informasjonssikkerhet i kommunen, eller at det er fastsatt rammer og klargjort ansvar for
informasjonssikkerhet. Det må imidlertid bemerkes at digitaliseringsstrategi er utarbeidet og startet
implementert etter at spør reundersøkelsen ble gjennomført .

D et er lav svarandel fra systemeiere og de rfor ikke mulig å gjøre tolkninger på bakgrunn av svarene. Vi tror
det vil være hensiktsmessig for kommunen å kartlegge og definere rollen som systemeier i Ringerike
kommune bedre , og finne en god løsning for håndte ring av dette ansvaret.
Halvparten av svarene fra systemeierne viser at det er etablert rutiner for bruk av systemet og at disse
rutinene er dokumenterte og tilgjengelige for de som er brukere av vedkommende systemer.
Ifølge svarene fra systemansvarlige e r det etablert skriftlige og tilgjengelige rutiner for bruk i 70 % av
systemene i kommunen. Det bør kartlegges og vurderes om det er nødvendig å etablere skriftlige rutiner
for bruk av flere, eventuelt alle, informasjonssystemer i kommunen.

Det finnes ov ersikt over personopplysninger i stort sett alle systemer som lagrer og behandler
personopplysninger. En liten andel svarer at de ikke vet om dette finnes (8 %) eller at det ikke finnes (3 %).
Vi mener det bør utredes hvilke systemer som ikke har oversikt eller rutiner for lagring og behandling av
personopplysninger, og om det er nødvendig å innføre slike rutiner i disse systemene. Det er klare
bestemmelser i forbindelse med lagring og behandling av personopplysninger. Selv om resultatene fra
undersøkelsen viser at disse i stor grad er oppfylte i Ringerike kommune, bør sikkerhet og konsekvenser av
manglende sikkerhet kartlegges for de systemer som ikke har oversikt eller rutiner som angår lagring og
behandling av personopplysninger.

Systemeierne svarer at det for rundt en tredjedel av systemene finnes rutiner for melding og håndtering
av avvik. På grunn av den lave svarprosenten vet vi ikke om dette tallet stemmer. Vi har imidlertid fått
bekreftet og dokumentert at avvik blir registrert, dokumentert og hånd tert i det nye kvalitetssystemet, jf
kapittel 5.5. Etter vår oppfatning bør beskrevet rutine for avvikshåndtering i Ringerike kommune under
kapittel 5.5 tydeliggjøres i sterkere grad.

Når det gjelder sikring av tekniske og fysiske informasjonssystemer er det en stor andel respondenter
(systemansvarlige) som ikke vet om dette er sørget for . Det tekniske og de fysiske enhetene er samlet hos
IT - enheten i kommunen hvor vi fant vi fysisk sikring å være tilfredsstillende. Vi vurderer det imidlertid slik
at det kan være behov for tydeliggjøring rundt dette overfor systemansvarlige.

Revisjonskriteriene vurderes samlet sett i det vesentlige å være oppfylt. Vi ser imidlertid at svarene fra
kartleggingen viser at det har rådet noe usikkerhet på området blant respon dentene og at dette indikerer
behov for klargjøring.
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Anbefalinger

Utover våre vurderinger og synspunkter som fremkommer i kapittel 10 så avgis rapporten uten formulerte
anbefalinger fra revisjonens side. A dministrasjonen har etter vår oppfatning over tid jobbet systematisk og
foretatt nødvendige grep for å oppnå en tilfredsstillende tilnærming til informasjonssikkerhet og personvern .

Implementeringsarbeidet av vedtatt digitaliseringsstrategi pågår fortsat t og det for tidlig å svare på hvilke
effekter det te pågående arbeidet 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. Men det er vår vurdering at
de t kan være hensiktsmessig å se på om de tiltak som nå konkret er iverksatt, er gjennomført og har virket
etter sin hensikt, når noe tid har gått.

Vi vil også få presisere etter vår oppfatning viktigheten av at e t systematisk og forankret arbeid i hele
org anisasjonen vil kunne bidra til å skape økt forståelse, sterkere eierskap og dermed styrket ansvarsfølelse
hos den enkelte medarbeider tilknyttet prosesser for informasjonssikkerhet og personvern samt betydningen
av etterlevelsen av gjeldende lovverk på om rådet.

Rapporten er oversendt rådmannen for uttalelse . Uttalelsen som er datert 20. august 2018 ligger som
vedlegg til rapporten.
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1. I nnledning

1.1. Bakgrunn og formål for prosjektet
Kontrollutvalget i Ringerike kommune fattet i 2015 vedtak om at Buskerud Kommunerevisjon IKS (BKR) skal
gjennomføre en forvaltningsrevisjon om informasjons sikkerhet og personvern i Ringerike kommune .

Formålet med prosjektet er å vurdere om Ringerike kommune har en system atisk og tilfredsstillende
tilnærming til informasjonssikkerhet og personvern samt å bidra til forbedringer.

1.2. P roblemstillinger
Med utgangspunkt i prosjektets formål belyses følgende hoved problemstilling i dette prosjektet:

• Har Ringerike kom mune en systematisk og tilfredsstillende tilnærming til informasjonssi kkerhet og
personvern?

Kommunen skal dokumentere en systematisk og tilfredsstillende tilnærming til informasjonssi kkerhet og
personvern i tilknytning til følg ende punkter:

o En strategisk IKT - planlegging
o IKT - prosesser og relasjoner
o Kommunikasjon av ledelsens mål og retning
o Vurdering og styring av IKT - risiko
o Håndtering av kvalitet og avvikshåndtering

Med utgangspunkt i dette, har vi valgt å belyse hovedproblemsti lli ngen ved å utlede følgende
delproblemstillinger:

• Er det etablert betryggende rutiner for og kontroller av hvilke personer som skal ha tilgang til
kommunens IKT - systemer ?

o Rutiner for i nnmelding og utmelding.
o Rutiner for å vurdere om korrekte persone r har tilgang til aktuelle systemer, nettverk,

programmer og data.
o Rutiner for loggføring av brukt tilgang, for sporbarhet.

• Er det etablert betryggende rutin er for sikring av kommunens data?
o Rutiner for å gjenskape data, som sikkerhetskopiering av informa sjon og reserveløsninger for

maskinvare.

• Er det etablert betryggende rutin er for personvern i kommunen?
o Personvernombud

1.3. Avgrensning av undersøkelsen
Vår problemstilling har rettet seg mot inf ormasjonssikkerhet og personvern i forvaltningen i Ringerike
kommune . Vi har ikke sett på brukeres elektroniske kommunikasjon med forvaltningen. Vi har forholdt oss til
gjeldende lover og forskrifter i undersøkelsesperioden og benyttet disse som kilde r til revisjonskriterier.

Den nye personvernlovgivningen (GDPR) innført i EU 25.mai 2018, foreløpig utsatt iverksatt i Norge, har
således ikke blitt lagt til grunn for vår gjennomgang. Se for øvrig kapittel 9.1 for nærmere omtale av GDPR da
vi har funnet det hensiktsmessig å gi en kortfattet innføring i hva dette innebærer og medfører for
kommunen.
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1.4. Definisjoner
Med informasjonssikkerhet1 menes "å sikre at informasjon ikke er tilgjengelig uten autorisasjon
(konfidensialitet), at informasjon ikke uautorisert endres eller ødelegges (integritet), og at informasjon er
tilstede og anvendelig for medarbeidere slik at pålagte oppgaver kan utføres (tilgjengelighet)."

Personopplysninger2 er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Behandling av person opplysninger3 er enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling,
registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Behandlingsansvarlig4 er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysnin ger og hvilke
hjelpemidler som skal brukes

Databehandler5 er den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige

Et personvernombud6 er en ressursperson som styrker virksomhetens kunnskap og kompetanse om
personvern. Personvernombuds ordningen er pr dato en frivillig ordning administrert av Datatilsynet. Fra mai
2018 er det pålagt alle som håndterer personsensitive opplysninger å ha et personvernombud.

For øvrig vises det til fotnoter samt vedlegg 4 for ordliste/definisjoner av en rekk e begreper, ord og uttrykk.

2. M etode
Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til gjennomføring
av forvaltningsrevisjon som prosjekt . Det vil si at g jennomgangen er basert på "RSK 001 Standard for
forvaltning srevisjon"7 som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF).

2.1. Datainnsamling
Informasjonen som er presentert i dette prosjektet, er hentet inn gjennom dokumenta nalyse av kommunens
styringsdokumenter, observasjoner, s amtaler og møter med IT - leder og p ersonvernombud i Ringerike
kommune , og ved hjelp av elektroniske spørreundersøkelser8 gjennomført årsskiftet 2016/2017 rettet mot
systemansvarlige og systemeiere i kommunen.

Vi har også vært på befaring og ob s ervasjon i IT - enhetens lokaler etter flytt ing fra rådhuset.

2.2. Respons på spørreundersøkelsene
Vi brukte en liste over systemansvarlige og systemeiere til de ulike systemene som vi fikk fra I T - sjefen i
Ringerike kommune. Listen inneholdt en oversikt over systemeiere for 56 systemer og systemansvarl ige for
45 systemer .

Svar % i undersøkelsene Systemeiere Systemansvarlige
Antall respondenter 56 45
Antall svar 16 41
Svar % 29 % 91 %

1 En veiledning om internkontroll og informasjonssikkerhet, Datatilsynet, side 22.
2 Personopplysningsloven § 2, nr 1.
3 Personopplysningsloven § 2, nr 2
4 Personopplysningsloven § 2, nr 4.
5 Personopplysningsloven § 2, nr 5.
6 www.datatilsynet.no
7 Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon
8 Questback – internettbasert kartleggingsverktøy
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Rollene til systemeier og s ystemansvarlig er nærmere beskrevet under kapittel 4.2.

De ubesvarte skjemaene fra undersøkelsen til systemansvarlige skyldes sykemeldinger og respondenter som
har sluttet i sin stilling i kommunen, og at det ikke var blitt tildelt ny systemansvarlig til vedkommende
systemer på kartleggingstidspunktet.

Svarprosenten fra systemeierne er meget lav. Dette handler i stor grad om at fire av kommunalsjefene i
kommunen er oppgitt som systemeiere for mange av systemene, opptil 15 systemer hver. I undersøkelsen
har vi ønsket svar gitt for det enkelte system, for å kunne vurdere hvordan informasjonssikkerheten i de ulike
systemene ivaretas. Vi sendt e derfor ut ett spørreskjema for hvert system, slik at kommunalsjefene har fått
opptil 15 skjemaer å besvare.

Av de 16 svarene vi har fått fra systemeiere er det tre svar fra tre ulike kommunalsjefer og totalt fra ni ulike
personer. En person har besvart seks skjema, og to personer har besvart to skjema hver, men seks personer
har besvart ett skjema hver. Dette blir til sammen 16 skjema/systemer.

Som det kommer frem av denne rapporten, mener vi rollen som systemeier bør defineres tydeligere i
Ringerike kommune, med klarere op pgaver og ansvar. Vi antar at mangel på dette har påvirket svarprosent i
undersøkelsen til systemeierne på kartleggingstidspunktet.

Vi har allikevel presentert svarene fra systemeierne i rapporten, men poengterer at svarene ikke kan brukes
som grunnlag for vurderinger og konklusjoner, men de k an gi en indikasjon som kan brukes som grunnlag for
eventuelle ytterligere undersøkelser, for eksempel i en prosess for å definere oppgaver og ansvar hos
systemeiere.

Svarprosenten i undersøkelsen til systemansvarlige er meget god, og svarene kan trygt bru kes til tolkninger
og vurderinger9.

2.3. Pålitelighet og gyldighet
Forvaltningsrevisjonsprosjekter skal gjennomføres på en måte som sikrer at informasjonen i rapporten er
pålitelig og relevant. Pålitelighet handler om at innsamling av data skal skje så nøyak tig som mulig, og at en
skal kunne få samme resultat dersom undersøkelsen gjøres på nytt. Etter vår vurdering har gjennomføringen
foregått på en slik måte at dataene som er samlet inn fra systemansvarlige h ar en høy grad av pålitelighet .

Dette gjelder ikk e data fra systemeiere, noe som skyldes meget lav svarprosent, og at vi sannsynligvis har fått
en skjevhet i innsamlet data. Disse dataene har liten pålitelighet og kan derfor ikke generaliseres, men brukes
som en indikasjon som grunnlag for videre undersø kelser for eksempel.

Relevans eller gyldighet handler om at en undersøker de forholdene som problemstillingene skal avklare. Vi
mener at de data vi har samlet inn er relevante i forhold til problemstillingene vi har sett på i prosjektet.

Rapporten er overs endt rådmannen for uttalelse . Uttalelsen som er datert 20. august 2018 ligger som
vedlegg til rapporten.

For ytterligere beskrivelse av metode, se vedlegg10.

9 Sy stemene det ikke er svart for er «Skatteoppkrever», «ADRA Match», «VISMA Sampro» og «SOMA».
10 Vedlegg 3 – Metode
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3. Revisjonskriterier
Som kilder for revisjonskriteriene har vi i hovedsak benyttet :

• Personopplysningsloven11

• Personopplysningsforskriften12

• eForvaltningsforskriften13

• «Veileder i sikkerhetsarkitektur»14

• «Kommunens Internkontroll. Verktøy for
rådmenn»15

• «En veiledning om internkontroll og
informasjonssikkerhet»16

• «Sikker hetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften»17

3.1. Utledede revisjonskriterier
På bakgrunn av problemstillingene og relevante krav i kildene, har vi utledet følgende revisjonskriterier18 for
vår gjennomgang av informasjonssikkerhet i Ringerike kommune:

Ho ved problemstillingen er:

• Har Ringerike kommune en systematisk og tilfredsstillende tilnærming til IKT - sikkerhet og
personvern?

Kommunen skal dokumentere en systematisk og tilfredsstillende tilnærming til I KT - sikkerhet og
personvern i tilknytning til følgen de punkter:

o En strategisk IKT - planlegging
o IKT - prosesser og relasjoner
o Kommunikasjon av ledelsens mål og retning
o Vurdering og styring av IKT - risiko
o Håndtering av kvalitet og avvikshåndtering

Her har vi utledet følgende revisjonskriterier:

• Kommunen skal doku mentere en systematisk tilnærming til informasjonssikkerhet og personvern

Med utgangspunkt i dette, har vi valgt å belyse hovedproblemstillingen ved å utlede tre delproblemstillinger:

Den første del problemstillingen er:

• Er det etablert betryggende rutiner for og kontroller av hvilke personer som skal ha til gang til
kommunens IKT - systemer?

o Rutiner for innmelding og utmelding.
o Rutiner for å vurdere om korrekte personer har tilgang til aktuelle systemer, nettverk,

programmer og data.
o Rutiner for loggføring av brukt tilgang, for sporbarhet.

11 LOV - 2000 - 04 - 14 - 31, Lov om behandling av personopplysninger.
12 FOR - 2000 - 12 - 15 - 1265, Forskrift om behandling av personopplysninger.
13 FOR - 2004 - 06 - 25 - 988, Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen.
14 «For virksomheter som behandler personopplysninger og sensitive personopplysninger», Datatilsynet aug . 2011.
15 Veileder fra Datatilsynet.
16 Veileder fra Datatilsynet.
17 Veileder fr a Datatilsynet.
18 Vedlegg 4 – Kilder til og utledning av revisjonskriterier

Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for krav
og forventninger som benyttes for å vurdere

kommunens virksomhet, økonomi, produktivitet,
måloppnåelse, regeletterlevelse osv.

Sammenholdt med fakt abeskrivelsen danner
revisjonskriteriene basis for de analyser og

vurderinger som foretas, de konklusjoner som
trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne

dokumentere avvik eller svakheter.
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Her har vi utledet f ølgende revisjonskriterier:

• Overordnet nivå
o Kommunen skal ha etablert et internkontrollsystem for informasjonssikkerheten
o Det skal beskrives mål og strategi for informasjonssikkerheten i kommunen
o Det skal være fastsatte rammer og klargjort ansvar for info rmasjonssikkerhet
o Sikkerhetsrevisjon av bruk av systemet skal gjennomføres jevnlig og dokumenteres

• Rutiner for bruk av systemene
o Det skal utarbeides rutiner for bruk av informasjonssystemet
o Rutinene skal dokumenteres og være tilgjengelige for de som bruke r systemet

• Personopplysninger
o Det skal føres oversikt over hva slags personopplysninger som behandles
o Det skal være etablert rutiner for innsyn og endring av personopplysninger

• Avvikshåndtering
o Brudd på rutiner og sikkerhetsbrudd skal behandles som avvik o g dokumenteres
o Det skal være etablert rutine for håndtering av avvik

• Teknisk og fysisk sikring
o Det skal være en tilpasset sikring av tekniske og fysiske informasjonssystemer

Den andre del problemstillingen er:

• Er det etablert betryggende rutiner for s ikring av kommunens data?
o Rutiner for å gjenskape data, som sikkerhetskopiering av informasjon og reserveløsninger

for maskinvare.

Her har vi utledet følgende revisjonskriterier:

• Det skal være etablert rutine for tilgang til og tilgangskontroll med informa sjonssystemet
• Autorisert bruk av informasjonssystemet skal dokumenteres
• Forsøk på uautorisert bruk av systemet skal registreres

Den tredje del problemstillingen er:

• Er det etablert betryggende rutiner for personvern i kommunen?
o Personvernombud

Her har vi utledet følgende revisjonskriterier:

• Personvernombudets oppgaver bør kontraktfestes eller inngå i en stillingsbeskrivelse.
• Behandlinger av personopplysninger skal meldes til personvernombudet.
• Personvernombudet skal føre en fortegnelse over behandlingene.
• Personvernombudet skal påse at behandlingsansvarlig har et internkontrollsystem
• Personvernombudet skal gi råd og veiledning til behandlingsansvarlig om behandling av

personopplysninger og reglene for dette.
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4. Om I K T - tjenestene i Ringe rike kommune

4.1. Beskrivelse av I KT - tjenestene

Organisering og lokasjoner
IT - enheten er organisert som støtteenhet underlagt kommunalsjef for økonomi. IT - enheten ledes av egen IT -
leder og arbeider i hovedsak med drift og utvikling19. IT - enheten har ansvar for drift og utvikling av
kommunens datanettverk, serverrom, skrivere, datamaskiner og sentrale løsninger for fast og mobil telefoni.
IT - enheten skal også sørge for drift, backup og sikkerhetsløsninger rundt lagring og tilgang til kommunens
fagsystemer samt a t den drifter økonomi - , lønn og personalsystemene for kommunene Modum, Krødsherad,
Sigdal og Hole.

Ansvaret for kvalitet i fagsystemer samt fysisk og sosial informasjonssikkerhet ligger imidlertid hos enhetene
som bruker systemene.

I januar 2015 f lyttet I T - enheten fra Ringerike Rådhus til 4 e tasje i Hønefoss bru 3 (Viken bygget). Lokalene
som IT - enheten nå benytter er helrenovert til å være moderne og med stor vekt på sikkert av tekniske
løsninger. Lokalene er delt med 2 innganger, en til service og en til drift med serverrom.

Service delen av lokalene er all tid bemannet med personell fra H elpdesk mellom 8 og 16. Inngangsdøren står
åpen i denne perioden for å ivareta tilgjengelighet for brukere som har behov for IT - støtte. Helpdesk utsteder
ID - kort med bild e og koble r dette kortet til adgangskontrollen. Tidligere ble ID - kortet også benyttet til inn/ut -
st empling på de lokasjoner som har dette, men dette er flyttet til en webapplikasjon som man får tilgang til
via mobil og/eller pc.

Utenfor kjernetiden, krev es ID - kort og personlig pin kode for adgang til lokalet. IT - enheten har ikke vakt
utenfor ordinær arbeidstid og i helgene

På d riftssiden med serverrom holder drifts - avdelingen til. Her ligger også serverrommet for de aller fleste av
kommunens servere. Heri fra driftes hele økonomisystemet for Ringerike, Hole, Krødsherad, Modum og
Sigdal, samt kjernesystemer for Ringerike kommune, som sak og arkiv - system og alle fagsystemene. IT
systemer for Vann og avløp driftes i egne lokaler av eget personell i teknisk. Si kkerheten vedrørende dette
håndteres også der, og tilstand er ukjent for IT - enheten.

I serverrommet er det et kjølesystem og batteriløsningen (UPS) som holder systeme t oppe i minimum 8
minutter ved bortfall av strøm fra normalt nett. (Se nedenfor om nødstr ømsaggregat for drift utover denne
tiden.)

Det finnes også et automatisk brannslokkeranlegg, som slokker brann i serverrommet med miljøvennlig,
ufarlig gass (Novc 1230). Serverrommet inneholder også befukter (for å sikre effektiv kjøling med riktig
luftf uktighet). Serverrommet har sluk og automatisk stenging av vann ved lekkasjer.

På driftsavdelingen finnes det også informasjonsskjermer som viser status på nettverk på forskjellige
lokasjoner, status på servere, status på fysiske kritiske installasjon er (som adgangskontroll, kjøling etc), alt via
en installert overvåkningsløsning (PRTG)20.

På taket er det installert 2 kjøleaggregater. Årsaken til at det er to stykker, er slik at ett kan feile eller bli tatt
ut for service, uten at dette påvirker kjøl ingen av serverrommet (ett aggregat er tilstrekkelig for å drive hele

19 Ringerike kommunes nettsider – administrasjon/organisasjon/støtteenhetene pr januar 2017
20 Profesjonelt system for overvåking av nettverk og enheter 24/7



Buskerud Kommunerevisjon IKS

15 Ringerike kommune | 2018 | Informasjonssikkerhet og personvern

23.08.2018

behovet for kjøling). Det ble også forklart at man hadde anskaffet en løsning som baserte seg på frikjøling slik
at ved normale utetemperaturer vil en vesentlig del av kjølingen skje til nærmet uten bruk av strøm
(pumpene vil fortsatt kreve strøm for å pumpe kjølevæsken rundt i systemet).

I kjelleren er det et dieseldrevet nødstrømsaggregat som starter så snart nettstrømmen blir borte. Dette vil
være oppe og levere stabil strøm innen et m inutt og vil automatisk begynne å levere strøm til datarom og
utvalgte lyspunkter/stikk i lokalet. UPS’en i serverrommet vil så se at strøm leveres på nett igjen og vil koble
fra batteridrift. En strømstans vil derfor ikke merkes for serverne som vil være i drift hele tiden. Man har nok
dies el til flere døgns drift, før man må ha påfyll. Ringerike kommune eier og har serviceavtaler for
nødstrømsaggregat, kjøleaggregat og alt av utstyr i serverrom.

IT - lokalene er bygget slik at det ved nødstrømsdrift er mu lig å raskt etablere tilgangsterminaler til
fagsystemene, for å sikre tilgang selv om resten av kommunen er lammet av strømbrudd.

Fagsystemer og ansvar
Det er av IT - enheten utarbeidet dokument – «Fagsystemer og ansvar i Ringerike kommune»21. Hensikten
med dokumentet er på et overordnet nivå å gi en beskrivelse av ansvarsfordeling i kommunens fagsystemer.
Dette dokumentet skal være tilstrekkelig for å skille mellom oppgavene til systemeier, systemansvarlig,
systemadministrator, superbruker, systembruker, IT - drift og leverandør. Dokumentet er ment å være en mal
slik at endringer ift dette dokumentet kan forekomme i spesiell fagsystemer. Malen oppdateres av IT -
enheten med oppgitte kontaktpersoner. Siste versjon av dokument er tilgjengelig under IT - enheten på
ko mmunens intranett.

IT - enheten har i tillegg utarbeidet en rekke andre dokumenter og rutiner med relevans og betydning for
fagområdet IKT. Vises til kap 5 Tilnærming til informasjonssikkerhet og personvern for nærmere bekrivelse,
gjennomgang og analyse av d isse.

Blant IT - enhetens mange oppgaver nevnes:

• skal sørge for daglig drift av servere og databaser
• skal stille tekniske krav og bidra til med lovmessige krav ved utskiftning, oppgradering og integrasjon

av fagsystemer
• skal gi teknologi råd ifb fagsystemer

IT - enheten skal i tillegg levere følgende:

• påloggingsbilde kommer opp mot server
• overvåkning av servere, databaser og tjenester tilknyttet fagsystemet
• databaser er tilgjengelig og backup av disse
• sik kerhet for uvedkommende til/mot database og servere*
• bi stand ved planlegging og gjennomføring av installasjon og oppgraderinger
• oppsett og innstillinger på ansattes PCer/maskiner
• økonomi for drift av fagsystemet der det er avtalt med systemeier

IT - enheten forvalter økonomi for vedlikeholdsavtaler og bruksavta ler for fagsystemene som inngår i IT - felles
budsjett (det gjelder de fleste systemer i Ringerike kommune).

• brukerkontoer på avveie er hver enkelt ansatt sitt ansvar – IT bistår når man får informasjon om
dette/eller mistenker at det er på avveie. Låse skje rm når man forlater arbeidsplass etc. er enkle
tiltak for å motvirke slikt.

• f ysisk sikkerhet på hver enkelt arbeidsplass er enheten og Samfunn sitt ansvar. Her inngår
nøkkelhåndtering, låserutiner, sikring av papirer/arkiver etc.

21 Fagsystemer og ansvar i Ringerike kommune - kommunens intranett
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4.2. Roller

Systemeiere
I Rin gerike kommune er det systemeier for hvert enkelt fagsystem. Som systemeier har man det overordnede
og øverste ansvaret for fagsystemet. Man må sørge for at alle roller (og minimum systemansvarlig,
systemadministrator(er) og leverandør er utnevnt).

System eier skal ha kontakt med leverandør om alle kontraktsmessige forhold og er den som undertegner
kontraktene. Systemeiere skal sørge for leverandørkontakt, finansiering og kontakt med IT - enheten ved
oppgraderinger av fagsystemet. Der fagsystemets driftsutgif ter føres på IT Fellesutgifter, må endringer
forankres i IT - enhetens budsjetter.

Systemeier er ansvarlig for årlig risikovurdering og inngåelse av databehandleravtaler.

Ved total utskiftning av et fagsystem står systemeier som prosjekteier for utskiftnin gen.

Systemeier har også ansvar for at systemet brukes innenfor kommunens og lovens normer, for sikkerhet og
a t rutiner blir fulgt.

At brukere av fagsystemet får nødvendig opplæring til å gjennomføre sitt daglige arbeid innenfor de rammer
som er gitt av l ov og rutiner. Systemeier må også sørge for tilfredsstillende brukerstøtte.

I oversikten over systemeiere og systemansvarlige så fremkommer det at det er kommunalsjefene som i
størst utstrekning er definert som forslag til systemeiere for de ulike fagsyste mene samt enkelte
enhetsledere som forslag til systemeier.

Svarprosenten til systemeierne er meget lav (29 %), og resultatene må tolkes med forsiktighet. Se
metodekapitlet for en beskrivelse av gjennomføringen av spørreundersøkelsen.

Kan du fortelle litt om dette informasjonssystemet som du er systemeier for? Ja Nei Vet ikke N

Dette er et system knyttet til tjenesteproduksjon 100,0% 0,0% 0,0% 16

Systemet inneholder personopplysninger om brukere 26,7% 60,0% 13,3% 15

Systemet inneholder personopplysninger om ansatte 13,3% 80,0% 6,7% 15

Systemet inneholder sensitive opplysninger 26,7% 66,7% 6,7% 15

Alle systemeiere som har besvart undersøkelsen sier at systemet de er systemeier for er et system knyttet til
tjenesteproduksjonen i kommunen., og 27 % av sys temene det er svart for inneholder personopplysninger
om brukere, og sensitive opplysninger.

Systemansvarlige
Vi er blitt forelagt en oversikt over fagsystemer som viser kolonner for forslag til systemeiere,
systemansvarlige og IT - kontakt. Det er med noe n få unntak oppnevnt systemansvarlige for kommunens
fagsystemer

De som er oppnevnt som systemansvarlige for de ulike systemene i Ringerike kommune har overordnet
ansvar for følgende;

• Systemets daglige drift.
• Oppsett og innstillinger i systemet, inkluder t å holde systemets organisasjonsstruktur oppdatert.
• Gruppe - , brukeradministrasjon og tilgangskontroll (brukernavn/passord).
• Informasjon og opplæring rundt sikkerhet ved bruk av systemet.
• Kontakt med leverandør av fagsystem.
• Kontakt og bestilling av tj enester fra IT vedrørende installasjon og oppgraderinger.
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• Bestilling, organisering og testing av fagsystem ved oppgradering og installasjon.
• Bidra med feilsøking og være supportkontakt med leverandør og IT - enheten.
• Kontakt med andre fagenheter som Dokum entsenter, Sekretariat mm.
• Fungerer ofte som prosjektleder ved integrasjoner, oppgraderinger mm.
• Planlegging og gjennomføring av opplæring/workshops o.l. for organisasjonen.

Vi spurte de systemansvarlige i kommunen om de har nødvendige forutsetninger f or å kunne håndtere sin
rolle som systemansvarlig. Tabellen under viser svarene.

Kan du fortelle litt om din rolle som systemansvarlig for dette
informasjonssystemet?

Ja Delvis Nei Ikke aktuelt Vet ikke N

Jeg har fått tilfredsstillende opplæring i forbin delse med min
rolle som systemansvarlig

62,5% 22,5% 10,0% 2,5% 2,5% 40

Jeg kjenner mitt ansvar som systemansvarlig 81,6% 13,2% 2,6% 0,0% 2,6% 38

Jeg kjenner mine oppgaver som systemansvarlig 79,5% 15,4% 2,6% 0,0% 2,6% 39

Jeg har ressurser nok til å utøv e mine oppgaver som
systemansvarlig

64,1% 25,6% 5,1% 0,0% 5,1% 39

Jeg har tid nok til å utøve mine oppgaver som systemansvarlig 55,3% 34,2% 7,9% 0,0% 2,3% 38

Svarene viser at det i stor grad erfares at opplæringen i forbindelse med rollen som systema nsvarlig er
tilfredsstillende. 10 % svarer at de ikke har fått tilfredsstillende opplæring, noe det er grunn til å forsøke å
forbedre. Det er viktig at systemansvarlige i sin rolle er trygge på hva som ligger innenfor sitt ansvar og
hvordan det skal håndte res.

Omtrent 95 % svarer at de kjenner sitt ansvar som systemansvarlig og sine oppgaver som systemansvarlig.
Omtrent 90 % mener de har ressurser og tid nok til å utøve sine oppgaver som systemansvarlig.

Vi spurte systemeierne om forhold knyttet til rollen som systemansvarlig i systemene de er systemeiere for,
se figur under. Det er viktig å ta den lave svarprosenten i beregning når man leser svarene fra systemeierne.

For nesten alle systemer det er besvart for er det tydelig definert hvem som har rollen s om systemansvarlig
for vedkommende systemer. For 75 % av systemene har systemansvarlig fått nødvendig opplæring i sin rolle
som systemansvarlig for vedkommende systemer.

Det er også en stor andel systemeiere (88 %) som svarer at oppgavene til de systemansv arlige er tydelig
definerte. En noe mindre andel (69 %) mener at samhandlingen mellom rollen som systemeier og
systemansvarlig ivaretar informasjonssikkerheten i systemet. Her er andelen som ikke vet om dette er tilfelle
på nesten 20 %.
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Systemadministrato r
Personer som utpekes av systemeiere og har som oppgave å administrere og holde systemet oppdatert.
Blant arbeidsoppgavene nevnes; bidra til systemets daglige drift, brukeradministrasjon brukernavn/passord),
brukerstøtte osv.

Superbruker
Av dokumentasjon så fremkommer det at alle avdelinger/enheter som har flere brukere av et fagsystem bør
ha minst en superbruker utnevnt. Dette er en eller flere som bruker systemet mye i hverdagen, som kan
systemet og som vil lære mer. Blant arbeidsoppgavene kan nevnes; b istå med veiledning relatert til sitt
fagområde, ha supportkontakt med systemansvarlig/systemadministrator, bistå med testing av fagsystem
ved oppgradering og installasjon osv.

5. Tilnærming til informasjonssikkerhet og personvern

Dette kapittelet fokusere r på følgende p roblemstilling:

• Har Ringerike kommune en systematisk og tilfredsstillende tilnærming til IKT - sikkerhet og
personvern?

Kommunen skal dokumentere en systematisk og tilnærming til IKT - sikkerhet og personvern i
tilknytning til følgende punkter:

o En strategisk IKT - planlegging
o IKT - prosesser og relasjoner
o Kommunikasjon av ledelsens mål og retning
o Vurdering og styring av IKT - risiko
o Håndtering av kvalitet og avvikshåndtering

Til denne problemstillingen har vi i kapittel 3 utledet følgende revisjonskri terie r :

• Kommunen skal dokumentere en systematisk tilnærming til informasjonssikkerhet og
personvern

5.1. Strategisk I KT - planlegging

Overordnet IKT - strategi
Vi ble i tidlig fase i prosjektet fra IT - leder opplyst om at det ikke var utformet en overordnet IKT - str ategi for
kommunen , men at det ble iverksatt en prosess med å utforme en digitaliseringsstrategi med den hensikt å
sette mål for kommunens IKT sat sning de kommende år. Denne skulle være retningsgivende for prosjekter
osv og bygger på KS sin veileder22 for Digitaliseringsstrategi for Kommunen.

22 KS – veileder for Digitaliseringsstrategi for Kommunen
(footnote continued)
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Utforming av ny digitaliseringsstrategi har sitt fundament i Ringerike kommunes kommunale planstrategi23

for perioden 2016 - 2020. I planstrategiens kap 6.1 Vurdering av overordna planbehov så fre mkommer det at
strategi for digitalisering skal være vurdert i løpet av 2016 og følges opp med en handlingsplan i 2017.

Fra IT - leder har vi fått oversendt dokument «Ringerike kommune – digitaliseringsstrategi i arbeid»24. Her
fremkommer det en systematisk gjennomgang av hva kommunen har og ikke har på plass i forhold til KS sin
veileder. Fra 1.tertialrapport25, april 2017 så fremkommer det opplysning om at det er under utarbeidelse en
strategiplan som skal sørge for at kommunen får best mulig utnyttelse av sine systemer i årene fremover. I
administrasjonsutvalgets26 møte 31.mai 2017 ble det orientert om pågående arbeid med
digitaliseringsstrategi og at man til dette arbeidet ønsket ekstern bistand hvorpå det ble sendt forespørsler til
tre mulige tilbydere med en beslutning om valg av leverandør. På bakgrunn av utlyst konkurranse ble
Accenture27 valgt som leverandør av konsulenttjenester til å bistå kommunen med å utarbeide
digitaliseringsstrategi for perioden 2018 - 2019.

Av orienteringen skulle følgende områder belyses;

1. Hvilke muligheter kan digitalisering gi for tjenestetilbudet i Ringerike kommune?
2. Hvordan skal digitalisering brukes som virkemiddel?
3. Hvilken styring og organisering vil best tilrettelegge for digitalisering?
4. Hva er veikartet fremover og kommune ns umiddelbare aksjonsplan?

Prosjektet ble opplyst å skulle gå i fire faser over åtte uker med oppstart 2.mai til 16.juni. Arbeidsgruppe ble
nedsatt med kommunalsjef for økonomi som leder. Det opplyses videre at det skulle utføres tre workshops
med leder gruppen og IT - sjef og at hovedtillitsvalgte vil delta i det videre arbeidet.

Kommunestyrets vedtak som ligger til grunn for utarbeidelsen av digitaliseringsstrategien innebærer at den
skal være tverrsektoriell og omfatte overordnet bruk av IKT i alle kommu nens tjenester og forvaltning. Det
fremkommer i saksfremlegget at rådmannen har sett behovet for at det utarbeides en digitaliseringsstrategi i
Ringerike kommune som kan bidra til å utvikle organisasjonen på flere nivåer. Det var målsatt at strategien
skul le være klar til budsjettbehandlingen 2018 startet opp.

Sikkerhetsmål
Det fremkommer av personopplysningsforskriften at f ormålet med behandlingen av personopplysninger og
overordnede føringer for bruk av informasjonsteknologi, skal beskrives i sikkerhets mål .

Blant oppgavene som Sikkerhetsrådet delegerte sikkerhetssekretariatet var å utarbeide forslag til
sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi for Ringerike kommune. Vi har fra IT - sjef mottatt dokument
«Sikkerhetsmål»28. Intensjonen med sikkerhetsmålene er å u nderstøtte og sikre virksomhetens drift,
allmenne tillit og omdømme i det offentlige rom. Dette ved å forebygge og begrense konsekvensene av
uønskede hendelser. Sikkerhetsmålene beskriver Ringerike kommunes overordnede mål for beskyttelse av
virksomhetens informasjonsbehandling mot interne og eksterne trusler av tilsiktet og utilsiktet art.

Det fremkommer av dokumentet at det overordnede formålet med kommunes behandling av
personopplysninger er å sikre tilgang som understøtter effektive og rettferdig/lik b ehandling og samtidig
overholder konfidensialitet og integritet. Det er definert følgende generelle sikkerhetsmål for kommunen,
sitat:

23 Ringerike kommune – kommunal planstrategi 2016 - 2020
24 Ringerike kommune – digitaliseringsstrategi i arbeid
25 Ringerike kommune - 1.tertialrapport, april 20 17
26 Administrasjonsutvalget i Ringerike kommune – møte 31.mai 2017, sak 2017/2117
27 Accenture – konsulentselskap som leverer tjenester og løsninger innen b lant annet rådgivning og digitalisering
28 Sikkerhetsmål Ringerike kommune – arbeidsdokument utarbeid et av sikkerhetssekretariatet
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1. Ringerike kommune skal sikre at informasjon behandles i henhold til relevante lover og forskrifter.
2. Sikkerheten i Ringer ike kommune skal ha forankring i kommunens toppledelse, som integrerer

sikkerheten som en integrert del av hele kommunens organisasjon.
3. Den fysiske sikkerhet i Ringerike kommune skal hindre at uautoriserte får adgang til lokaler der

beskyttelsesverdig info rmasjon og sensitive personopplysninger lagres og behandles.
4. Tilgang til systemer og informasjon gis kun til medarbeidere etter behov (Need to Know).
5. Tilgang til systemer og informasjon for uvedkommende skal forhindres.
6. Ringerike kommune skal sikre at inf ormasjonsbehandling er korrekt og at informasjon ikke forandres

uten lovlig tilgang.
7. Ringerike kommune skal sikre tilgjengelighet til systemer, tjenester og informasjon til rett tid for de

personer som er autorisert.
8. Det skal være mulig å spore uønskede he ndelser
9. Det skal være tatt i bruk rutiner for å håndtere uønskede inkludert virksomhetskritiske hendelser.
10. Det skal være tatt i bruk systematiske læringsprosesser ved uønskede hendelser slik at sannsynlighet

for tilsvarende eller gjentatte hendelser reduse res.
11. Søke å forhindre at personer eller systemer hos Ringerike kommune bevisst eller ubevisst er årsak til

sikkerhetsmessig uønskede hendelser mot egen eller andre virksomheter eller privatpersoner.
12. Ringerike kommune skal sikre at medarbeidere som bruker kommunens informasjonssystemer har en

tilstrekkelig kompetanse for å ivareta virksomhetens sikkerhetsbehov/krav.

Ståsted s analyse 2016
Ringerike kommune v/rådmannen fikk i 2016 utført en ståstedsanalyse av Accenture, eksternt
rådgivningsfirma.Nøkkelspør små lene for tilstandsvurderingen var følgende, sitat :

1. Hva er tilstanden til IT - tjenestene i kommunen (hva fungerer godt og hva bør forbedres)?
2. Har kommunen riktig kompetanse, organisering og struktur for å realisere en digitaliseringsstrategi?
3. Hva er overordnet situasjon for kommunens fagsystemer (livssyklus)?
4. Hvordan er situasjonen i den underliggende infrastrukturen og sikkerhet?

Formålet med tilstandsvurderingen var å kartlegge IT - enhetens evne til å levere relevante tjenester i
møte med f orventninger og krav om økt digitalisering. Man har i tilstandsvurderingen gjennom faglige
vurderinger fokusert på å få frem problemstillinger og forbedringsområder og i mindre grad styrker og
det som fungerer godt. Tilstandsvurderingen ble levert av Accen ture i november 2016 og behandlet i
kommunestyrets møte 02.februar 2017, sak 6/17. Rådmannens vurdering i saksfremlegget lyder
følgende, sitat;

Rådmannen ser at det var nyttig med en objektiv vurdering av IT - tjenestene i Ringerike kommune
når arbeidet med digitaliseringsstrategi skal gjennomføres.
Vurderingen støtter rådmannens antagelser om at IT - tjenestene i kommunen er gode og leveres
effektivt.
Videre viser vurderingen områder som det må arbeides med for at Ringerike kommune skal lykkes i
en digital utvikling.
Forslag til tiltak i rapporten vil bli vurdert, og gjennomført i ordinær drift eller som en konsekvens av
utarbeidet digitaliseringsstrategi.

Digitaliseringsstrategi Ringerike kommune
Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandlingen av Hand lingsprogram 2016 - 2020 følgende
verbalforslag, sitat:

Ringerike Kommune skal utarbeide en digitaliseringsstrategi som skal være tverrsektoriell for hele
kommunen. Planen skal omfatte overordnet bruk av IKT - i alle våre tjenester og forvaltning.
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Som tidlig ere omtalt i kapit let så ble Accenture etter anbudskonkurranse valgt til å bistå Ringerike
kommune i dette arbeidet.

D ig italiseringsstrategi 2018 - 2019 ble behandlet og enstemmig vedtatt i kommunestyrets m øte
01.februar 2018, sak 2/18. Fra saksfremlegget s å fremkommer følgende, sitat:

Arbeidet er utført i perioden mai til september 2017, med involvering fra alle sektorer og tillitsvalgte.
Strategien bruker informasjon innhentet fra Ståstedsanalyse for IT i Ringerike kommune utarbeidet i
2016.
Strategien h ar sin hovedfokus på tjenestene innen Oppvekst og Helse og omsorg, hvor kommunen
allerede har startet opp med digitaliseringsprosjekter.
Digitaliseringsstrategien har fokusert på hva som kan oppnås i løpet av 2018 og 2019. Bakgrunnen
for den korte horison ten, er den raske utviklingen av tjenester og løsninger innenfor dette området.
Rådmannen har i arbeidet med Handlingsprogrammet for 2018 - 2021 startet implementering av
strategien gjennom investeringstiltak og driftstiltak for 2018 og 2019.

Rådmannen mene r at strategien er utarbeidet med god involvering fra alle sektorer, og er godt
forankret i rådmannens ledergruppe.
Gjennom utarbeidelsen av Handlingsprogrammet for 2018 - 2021 er anbefalte tiltak i
digitaliseringsstrategien tatt med i henhold til veikartet som er utarbeidet.

5.2. I KT - prosesser og relasjoner

Tjenestekatalog IKT
IT - enheten har utarbeidet flere dokumenter som beskriver IKT - prosesser og relasjoner. Disse dokumentene
er gjort tilgjengelig på kommunens intranett.

«Tjenestekatalog IKT»29 er et omfatte nde dokument over standard tjenester levert at IT - enheten i Ringerike
kommune. Tjenestekatalogens overordnede hensikt er å gi innsikt i og overblikk over tjenestene som IT -
enheten kan levere til enhetene i kommunen. Katalogen er detaljert utformet og gir g ode beskrivelser av:

• IT - infrastrukturen; den underliggende plattformen med tjenester for eks fysisk nettverk, servere,
brannmurer, lagring og som ligger til grunn for at øvrige tjenester kan gjøres tilgjengelig.
• datacenter (serverdrift, lagring, backup)
• ne ttverk (eks drift av lokalt nettverk, trådløst, gjestenett, elevnett, osv)
• brukertilganger (eks digital bruker - ansatt/elev)
• nettverksskrivere
• lisenskontroll

• Service; innebærer tjene stene som IT - enheten bidrar med for å hjelpe brukere i arbeidstiden
• Helpde sk, telefonvakt, oppmøte/besøk, bistand og ID - kort

• Utvikling; innebærer ansvar for kommunens IKT - strategiske - og utviklingsmessige oppgaver på
oppdrag fra rådmann. Dette inkluderer å holde plandokumenter og rutiner oppdatert. Visjon for IKT
utvikling:
• Bi stå med kommunens strategi for etablering av nye elektroniske tjenester
• Bidra til at kommunen iverksetter tiltak som gjør den i stand til å gjennomføre endringsprosesser
• Sette kommunen i stand til selv å inneha en aktiv rolle for å anvende IKT på en opti mal måte i

egen organisasjon
• Dersom kapasiteten tillater det, kan IT - enheten påta seg prosjektlederansvar for tverrfaglige

prosjekter i kommunen på bestilling fra rådmann.

29 Tjenestekatalog IKT – kommunens intranett
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• Fagsystemer; fagprogrammer er alle gjeldende dataprogrammer en virksomhet kan ans kaffe per
bruker. Tjenester er tilgjengelige for bestilling av virksomhetsledere eller andre autoriserte brukere i
bestillingssystemet Digital Bestilling. På denne måten får de ansatte kun tilgang til den programvaren
de faktisk benytter i sitt daglige vir ke.

Det er uttrykt tydelighet på at det ikke skal være mulighet for å ha forskjellige fagsystemer innen samme
område. Som påloggingsløsning skal MinID30 benyttes der det er mulig.

Tjenestekatalogen beskriver videre hvilke fagsystemer kommunen benytter seg av innenfor de ulike
tjene steområdene. Viser til vedlegg 5 – oversikt over fagsystemer Ringerike kommune for nærmere
opplisting og beskrivelser.

Kravspesifikasjon IKT
Utskiftning og innføring av nye fagsystemer skal følge retningslinjer i dokument «Kravs pesifikasjon IKT31» som
ligger på intranett utarbeidet av IT - enheten.

Retningslinjene som fremkommer i dette dokumentet angir standarder for informasjons - , kommunikasjon -
og telefonsystemer i Ringerike kommune. Dokumentet er utarbeidet av IT - enheten for br uk ved;

• Anskaffelser av IT - systemer
• Vesentlige endringer av eksisterende IT - systemer
• Nybygg, bygningsmessige utvidelser eller større restaureringsarbeider som berører

kommunikasjonsområder

Det fremkommer av dokumentet at leverandører som skal innføre IKT - orienterte systemer skal ha
godkjenning fra IT - enheten samt arbeide i samråd med denne.

Systemteknisk sikkerhet /soner/sikkerhetsarkitektur
Datatilsynet32 er av den oppfatning at sikkerhetsarkitekturen skal deles inn i adskilte soner og forutsetter
vider at sonene er adskilt med minimum to uavhengige tekniske barrierer, en mellom hver sone. Vi har fra IT -
leder fått oversendt dokumentasjon som blant annet beskriver nettverk brannmur og kommunikasjon.
Nettverksstrategien er illustrert med en prinsippskisse som viser de ulike soneinndelingene med brannmurer
mellom hver sone. Praksis kan variere noe avhengig av hvilken type kommunikasjon og sikkerhetsutstyr som
er tilgjengelig på hver enkelt lokasjon.

Vi har også fått oversendt måldokument for soner, datanettverk og nettverkstjenester i Ringerike kommune
samt løsningsskisse for hjemmekontor. Slik sikkerhetsarkitekturen fremkommer i disse dokumentene så har
vi funnet dette å være i tråd med Datatilsynets veileder på området.

5.3. Kommunikasjon av ledelsens mål og retn ing

Utredning av vaktordning
IT - enheten har utført en utredning33 for at IKT - tjenester i Ringerike kommune skal være tilgjengelig 24
timer/7 dager i uken som blant annet vil innebære en vaktordning utover 08 - 16 på hverdage r. Det

30 Personlig elektronisk ID utviklet og forvaltet av Direktoratet for forvalting og IKT(Difi)
31 Kravspesifikasjon IKT – kommunens intranett
32 Datatilsynets veileder i sikkerhetsarkite ktur
33 IT - enhetens utredning for tilgjengelige IKT - tjenester 24/7
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fremkommer av utredningen a t dagens ordning for hjelp utenfor arbeidstid (08:00 – 16:00) ble innført av
rådmannens ledergruppe 07.mai 2014 og lyder som følger:

IT - enheten har ikke vakt utenfor ordinær arbeidstid (16 - 08 på hverdager eller i helgene) og vi ønsker å
begrense overtid og ekstrakostnader. Det innebærer at vi normalt ikke bistår utenfor normal arbeidstid.

Dersom det er svært viktig, kan allikevel ansvarlig leder kontakte IKT - sjef som i dialog finner ut om det er
behov for å iverksette tiltak utenom arbeidstid. Dette forutse tter også at det er tilgjengelige IT - ressurser
med rett kompetanse som kan rykke ut.

Ved slike utrykninger er det nødvendig at IT får en kontaktperson som er tilgjengelig under feilsøkingen.
Ved utrykning til enhetene må stedlig leder bistå feilsøkingen og ha oversikt og adgang til alle rom (eks.
sikringsskap, kommunikasjonsrom, tak mm.).

Aktuell enhet må bære ekstrakostnadene ved utrykning utenom normal arbeidstid

Dagens ordning ligger tilgjengelig på kommunens intranett under fane IT - enheten.

IT - enheten vurderer dagens løsning som svært sårbar og at den ikke gir noen garanti for at det er noen
tilgjengelig til å starte feilretting. Det uttales å være et stort behov for en bedre løsning. Utredningen er
omfattende og detaljert. Det fremkommer blant annet an tall henvendelser utenfor vanlig åpningstid, hvilke
feil det meldes om, tjenester som kategoriseres om svært kritiske (liv og helse), mindre kritiske osv.

Det er utført risikovurderinger basert på skalaer hentet Difi34 sin veileder til Fornyings - og
admin istrasjonsdepartementets retningslinjer for offentlig virksomhet som tilrettelegger elektroniske
tjenester og samhandling på nett.

(R)Risiko i denne sammenheng forstås som produktet av;

• (S)Sannsynlighet for at en hendelse inntreffer R = S multiplisert med K
• (K)Konsekvensen av hendelsen hvis den faktisk inntreffer

IT - enheten har i sin utredning samlet risikofaktorer i ni inndelte temaer (eks: strømbrudd på lokasjon,
kommunikasjonsbrudd, virus og hacking osv) og skj ematisk fremstilt disse med gradering av sannsynlighet og
risiko og beregnet en antatt risiko basert på dagens ordning. Videre har man foreslått tiltak/mål med en
forventet effekt/ny risiko på bakgrunn av disse.

Gjennomgående viser innføring tiltak/mål en betydelig redusert risiko for hendelser innenfor de ulike
temaene. Utredningen kommer videre med noen forslag til mulige løsninger;

• Fortsette som i dag; løsning som fungerer men som av IT - enheten beskrives som svært sårbar.
• Utvidet åpningstid på Helpdesk
• V akttelefon uten oppmøte
• Beredskapsvakt
• Turnusordning

Gjennom drøfting og avgrensninger av de ulike, mulige løsningene så konkluderer IT - enheten med at en
beredskaps vakt for IT - drift er nødvendig for å oppnå en høyere oppetid og kortere løsningstid ved I KT -
hendelser. Beredskapsvakt vurderes faglig sett som en god løsning som gir ønsket effekt innenfor økt oppe
tid. Men den må avgrenses til å inneholde driftstjenester, ikke supporttjenester.

Det fremkommer detaljert beskrevet hva innholdet i en IKT - beredsk apsvakt går utpå;

• Eksempler på situasjoner som inngår i tjenesten
• Eksempler på situasjoner som ikke inngår i tjenesten (med unntak)
• Responstid

34 Direktoratet for forvaltning og IKT
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Ved innføring av en slik ordning så forventes det;

• Oppetid på bedre enn 98% på svært kritiske tjenester og tjene ster mot innbygger og næring.
• Tilgjengelighet på telefon 24/7/365 for driftsrelaterte feil og oppstart av feilretting innen en time.
• Chat om problem etter innmelding via telefon/SM S.

Teknisk og fysisk sikring
Inngangen til driftsavdeling er låst. I kjern etid mellom 8 og 16 kreves ID kort med tilhørighet til IT - enheten for
å få adgang. Utenfor kjernetid kreves gyldig ID - kort og PIN kode for å få adgang. Alle passeringer logges.

Tilgang til selve serverrommet gis IT - personell med kort og kode. Også her l ogges passeringer.

Vi stilte spørsmål om hvorvidt loggene blir gjennomgått regelmessig. Til dette besvarte IT - sjef at logger ikke
blir gjennomgått regelmessig, men er tilgjengelige for undersøkelser dersom det har skjedd hendelser eller
dersom man har m istanke om at ikke - ønskelige hendelser inntreffer. Loggene slettes automatisk etter en gitt
tid.

Det er opplyst fra IT - enheten at det tas daglig backup til disk på serverrom i datacenter mens ukentlig backup
tas til tape. Hver måned flyttes en ukesbackup til fjernlagring på Ringerike brannstasjon hvor de oppbevares i
12 mnd. Videre oppbevares hver 12 månedsbackup på brannstasjonen i 10 år.

IT Driftsstatus
Vi har fått opplyst at IT - enheten holder møte hver mandag for å diskutere siste ukes hendelser. Dette
dokumenteres ved utsending av referater pr epost til alle i IT - enheten etter møtet med kopi til
kommunalsjef. Vi har fått oversendt eksempler på møtereferater og disse er strukturert med faste
sakspunkter som blant annet;

• Hva ble utført/gjort/endret sist e uker
• Hva jobbes det med denne uken
• Status for sikkerhet
• Hovedmål for IKT - drift sett i et brukerperspektiv med;

o målt kvalitet som f.eks status og mål for IT - systemenes oppetid og gjennomsnitts løsningstid
på support

o opplevd kvalitet med score for tilgjen gelighet/kontaktmulighet, evne til å løse problemene
samt nettverkets oppetid.

Kompetansebyggende tiltak
IT - enheten deltar ved årlige sikkerhetskonferanser som KINS35 og Paranoia36. Ringerike kommune er medlem
av KINS (Kommunal informasjonssikkerhet). Para noia er en sikkerhetskonferanse hvor de største
internasjonale sikkerhetsekspertene holder foredrag og de største nasjonale som f.eks Cyberforsvaret og
Norsk senter for informasjonssikring. Deltakelse på disse sikkerhetskonferansene gir IT - enheten innsikt i
blant annet dagens situasjon vedrørende hacking, virus osv.

Sikkerhets råd
Oppgave: beslutter og godkjenner .

Mandatet for sikkerhetsrådet;

• Revidere kommunens policy for informasjonssikkerhet og personvern

35 KINS – Kommunal informasjonssikkerhet – http://kins.no/
36 Paranoia – årlig sikkerhetskonferanse
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• Overvåke kommunens eksponering vedrørende relev ante trusler mot kommunens verdier, herunder
informasjon, omdømme og teknisk utstyr

• Vedta gjennomføring av sikkerhetstiltak og kontroll
• Sikkerhetsbrudd, dokumentere og vurdere reaksjon/mottiltak

Sikkerhetsrådet skal avholde 2 årlige møter.

Fr a kommunen s intranett under fane for informasjonssikkerhet fremkommer det videre at Sikkerhetsrådet
har ansvar for alle saker som omhandler sikkerhet. Dette innebærer å forebygge og håndtere risikoer knyttet
til ulykker, uautorisert tilgang til bygg og informasjon, tyveri av materiell eller informasjon, hærverk, usikkert
arbeidsmiljø og lignende.

Sikkerhetsrådet er sammensatt av følgende deltagere; rådmann(leder), kommunalsjefer, IT - sjef,
personvernombud og kommuneadvokat.

Sikkerhetsrådet har ikke ansvar for krisehån dtering som er et eget ansvarsområde.

Sikkerhetssekretariat
Sikkerhetsrådet har et sekretariat med et eget definert mandat. Hensikten med sekretariatet er at dette skal
opptre på vegne av sikkerhetsrådet i perioden mellom sikkerhetsrådets møter samt gi an befalinger og
forberede saker til behandling i sikkerhetsrådet. Blant deltakere i sekretariatet så finner man IT - sjef,
personvernombud, kommuneadvokat. I enkelte møter har det også vær t med IT - rådgiver og representanter
for eiendomsforvaltning og teknisk f orvaltning.

Det er på kommunenes intranettsider/informasjonssikkerhet lagt ut kontaktinfo ved spørsmål om sikkerhet
eller om man ønsker å rapportere hendelser. Det er opprettet egen epost konto for sikkerhet. For akutte
henvendelser er det oppfordret til å ringe eller ta personlig kontakt med IT - sjef. Det er opplyst om adgang til
å be sikkerhetsrådet om å bli behandlet anonymt og prosedyre vedrørende dette.

Vi har via referater fra en rekke av sikkerhetssekretariatets møter fått dokumentert hvilke saker de t er
jobbet med som f.eks hendelser av ulik art og karakter samt iverksatte tiltak.

5.4. Vurdering og styring av I KT - risiko

Databehandleravtaler
En databehandleravtale kan være en frittstående avtale mellom partene, eller en integrert del av annet
avtaleve rk37. Det skal gå klart frem av avtalen hva som er formålet med behandlingen av
personalopplysningene. Databehandler skal kun behandle opplysningene i henhold til formålet den
behandlingsansvarlige har definert.

Når annen virksomhet enn kommunen skal behan dle hele eller deler av informasjon som kan knyttes til
enkeltpersoner, så skal det foreligge en databehandleravtale. IT - enheten har utarbeidet dokument på
kommunens intranett som omhandler retningslinjer og ansvar vedrørende databehandler avtaler i Ringer ike
kommune38. Det er systemeier som er dedikert ansvar for at databehandleravtalen og risikovurdering er
undertegnet og blir lagret i kommunens arkiv system. Databehandleravtaler skal fornyes innen utløpsdato,
risikovurderinger skal vurderes løpende og som et minimum være oppe til revisjon en gang pr år.

Det er utarbeidet en egen prosedyre for selve etableringen av ny databehandleravtale som fremkommer i
samme dokument på kommunens intranett. Prosedyren fremkommer som detaljert og med henvisning til
Datati lsynets veileder for databehandleravtaler.

37 Datatilsynets veiled er for databehandleravtaler
38 Databehandler avtaler i Ringerike kommune/prosedyre for etablering av ny avtale – kommunens intranett
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Instruks for informasjonssikkerhet i Ringerike kommune
På kommunens intranett er det utarbeidet dokumenter «Instruks for informasjonssikkerhet i Ringerike
kommune»39 samt veileder40 til denne.

Instruksens formål er å fastlegge Ringerike kommunes overordnede krav til beskyttelse av informasjon som
samles inn, lagres, bearbeides, overføres og formidles så vel manuelt som elektronisk ved hjelp av IKT -
systemer. Instruksen tar i spesiell grad hensyn til kravene til organ isatoriske, fysiske og systemtekniske
sikkerhetstiltak i forskriftene til Personopplysningsloven (POL). Instruksen er også harmonisert med
anbefalingene i den internasjonale sikkerhetsstandarden ISO 1799 .

Kravene til informasjonssikkerhetstiltak i denne in struksen skal tjene som basis for det praktiske arbeid med
informasjonssikkerhet i hele kommunen. For å lette dette arbeidet er det utviklet en veiledning til Instruksen
for informasjonssikkerhet.

Instruksen og veiledningen utgjør et felles rammeverk for d et praktiske arbeidet med informasjonssikkerhet i
kommunen, og skal benyttes;

• til å skape en felles sikkerhetskultur gjennom forståelsen av behovet for
• informasjonssikkerhet
• som grunnlag for å etablere lokale sikkerhetsregelverk
• som utgangspunkt for å iver ksette lokale fysiske, organisatoriske og systemtekniske sikkerhetstiltak
• som grunnlag for meldinger og konsesjonssøknader til Datatilsynet

Det fremkommer av dokument «veileder til informasjonssikkerhet» at informasjonssikkerhet er et
lederansvar i hele k ommunen og følger linjen, jf kommunens organisasjonskart. Ut av dette forstås
rådmannen som øverst ansvarlig. Det er etablert sikkerhetsmyndighet i form av sikkerhetsråd og
sikkerhetsutvalg for å revidere veileder og å gjennomføre handlinger for å forhindr e hendelser innen
sikkerhetsområdet. Dett e er omtalt tidligere i kapitlet under pkt 5.3 .

Kommunens ansattes eget ansvar for sikkerhet
På kommunens intranett/informasjonssikkerhet finner man viktige ting å vite om - og huske på når det gjelder
IKT - sikkerhet ;

• Om passord, lagring av dokumenter, lagring av personsensitive opplysninger, sikre soner, osv.

Det blir videre gjort oppmerksom på følgende;

• at taushetsplikt ved fratredelse av stilling fortsatt gjelder
• nedlasting, kopiering og kjøring av uautorisert pro gramvare er forbudt
• man skal vise årvåkenhet og rapportere mistenkelige hendelser
• være oppmerksom på faren ved spredning av datavirus/skadelig programvare og ta kontakt med

helpdesk i slike situasjoner

Det er også lagt ut en lenke til film om informasjons sikkerhet på ca 10 min det oppfordres til å se.

39 Instruks for informasjonssikkerhet i Ringerike kommune – kommunens intranett
40 Veileder for informasjonssikkerhet i Ringe rike kommune – kommunens intranett
(footnote continued)



Buskerud Kommunerevisjon IKS

27 Ringerike kommune | 2018 | Informasjonssikkerhet og personvern

23.08.2018

For lagring av filer i kommunens IT - systemer41 og bruk av arbeidsgivers datautstyr42 er det utarbeidet egne
retningslinjer. Disse fremkommer som detaljerte og tydelige. Blant annet med hvilke virkemidler arbeid sgiver
forbeholder seg rett til å iverksette hvis retningslinjene ikke overholdes.

5.5. Håndtering av kvalitet og avvikshåndtering

Internkontroll
Fra IT - leder har vi fått opplyst at det er satt i drift et system for internkontroll – KF Kvalitetsstyring og
kva litetsportalen. Systemet består av flere moduler som er samlet i en portal som er tilgjengelig på
kommunens intranett43.

Det er ansatt egen prosjektleder for systemet. Prosjektleder er også systemansvarlig for driften av systemet
som går mest på roller, ti lganger, kontakt med leverandør, problemløsning når avviksflyt ikke virker og
support i forhold til dokumenthåndtering. Den faglige oppfølgingen og overvåkingen av selve avvikene ligger i
linja. Kommunalsjef innenfor sitt område overvåker sitt område og ha r tilgang til alle data.

Kort om de ulike modulene, tabellarisk fremstilt :

Modul Beskrivelse Status
Rutiner og prosedyrer Her legges rutiner knytet opp mot levering av tjenester Stort fokus i prosjektet
Personalhåndbok Her ligger alle rutiner knyttet o pp mot hvordan personalet

håndteres i Ringerike kommune
Ecoonline Her er kommunens stoffregis t er Ikke en del av prosjektet
Melde avvik Her melder ansatte avvik. Avvik sendes i linja og styres fra

Visma via AD.
Stort fokus i prosjektet

Behandle avvik He r behandles avvikene. Stort fokus i prosjektet
Kompetanseportalen Her legges alle kurs og kompetanseaktiviteter i Ringerike

kommune
Ikke del av prosjektet.

Krisehåndtering Krisehåndtering CIM Ikke del av prosjektet.
Årshjul Her kan enheter som ønsker le gge inn planlagte

aktiviteter knyttet opp mot ulike tema.
Er under innføring

Skjemabank I en overgangsfase lenkes til kommunens skjema på
intranett.

PPS Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten. Ferdig
prosedyrebank for helse sektoren

Ikke del av prosj ektet.

Bedre kommune Ikke del av prosjektet.

Risikostyring Modulen er under
utprøving

Kvalitetshåndboka Administrasjonsside for rutiner og prosedyrer,
brukertilganger og oppslagsverk innenfor ulike sektorer
og områder.

41 Retningslinjer for lagring av filer i Ringerike kommunes IT - systemer
42 Retningslinjer for bruk av arbeidsgivers datautstyr
43 https://kvalitet.kommunefo rlaget.no/kvalitet/id/0605
(footnote continued)
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Integrasjon med kommune ns øvrige fagsystemer
Modulen Avvik er integrert med kommunens rolletilde l ingssy stem som skjer via AD44. Ansatte må ha en aktiv
stilling i Ringerike kommune for å kunne melde avvik. Tilgangene til kommunens nettverk styres av IT -
enheten . Systemet er ikke in tegrert med noen fagsystemer.

Prosjektleder opplyser at implementering av systemet startet i 2015 med åtte piloter som raskt vokste til
bortimot 20 piloter høsten 2015. Hele kvalitetsportalen med alle moduler ble skiftet ut i februar 2017 og
derfor ble i m plementeringen gjort om på og det medførte at alle ledere og oppdateringsansvarlige måtte
skoleres på nytt. Alle ansatte har fått opplæring i systemet enten av prosjektet eller av ansvarlig leder for
avdelingen. Systemet har et dokuments styringssystem so m sikrer oppdatering av dokumentene innen gitte
tidsfrister.

Når det gjelder bruk av elektronisk avvikssystem har alle led ere fått opplæring i systemet .

Parallelt med dett e har det blitt utviklet modeller for kvalitetsstyring og driftsmodeller i forhold til
faglig/teknisk support av hele kvalitetssystemet.

B eskrivelsene vi har mottatt fra prosjektleder er sammenfallende med orientering om status på innføringen
av kvalitetssystemet gitt i administrasjonsutvalgets45 møte 31.mai 2017.

Avviksstatistikk
Sel ve avvikssystemet ble satt i gang februar 2016 og er en del av kvalitetssystemet. Det meldes avvik mer
eller mindre fra alle sektorer i kommunen. Det fremkommer av orienteringen i administrasjonsutvalgets
møte at det har vært rettet spesiell oppmerksomhet på skolesektoren i kvalitetsprosjektet de siste
månedene og alle skoler har fått eller skal få opplæring.

Vi har fått opplyst at det meldes i gjennomsnitt avvik fra ca. 50 - 80 avdelinger per måned.

Antallet avvik totalt sett er ca. 350 - 400 per måned.

Kommu nens definisjon av avvik er ikke bare brudd i forhold til lov og forskrift, men i tillegg brudd på interne
rutiner og prosedyrer. Dette gjør at den avviksstatistikken som til nå har vært mulig å ta ut er svært detaljert.
Så lenge man er i prosjektfasen vil imidlertid statistikk være ufullstendig inntil avvikssystemet er fullt
implementert.

Avvik skal behandles og følges opp på lavest mulig nivå i organisasjon (avdelingsledernivå)

Enhetsledere har tilgang til avviksstatistikk på sine avdelinger. Kommunalsje fene har tilgang til
avviksstatistikk for hele kommunen.

Kommunens erfaringer i implementeringsfasen er at innføring av elektronisk kvalitetssystem med
avvikssystem har satt kvalitetsarbeidet i fokus og nærmest alle planer, rutiner, sjekklister mm gjelden de for
hele kommunen har blitt sett på i implementeringsperioden.

Det er vurdert at fra 2018 vil det være et elektronisk avvikssystem som er 100% innarbeidet i samtlige
avdelinger og med det mulig på overordnet nivå å kunne ta ut statistikker fra alle sek torer.

Avvikstrender
Gjennomgående siden start er de mest forekommende avvikene legemiddelhåndtering i helse og omsorg og
pasienter som faller på sykehjem med påfølgende skade med variert alvorlighetsgrad.

44 Active Directory (AD) – Microsofts katalogtjeneste for håndtering av brukere, brukerrettigheter, og
ressurskontroll.
45 Administrasjonsutvalget i Ringerike kommune – møte 31.mai 2017, sak2017/2116
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Videre er det opplevd personalmangel innfor barn ehagesektoren som er meldt hyppig.

Innenfor informasjonssikkerhet er det meldt 49 avvik innenfor perioden februar 2016 - april 2017.

Fordeling per måned , se diagram under:

Tabellen under viser hvilken avvikstype som er meldt per måned innenfor områd et informasjonssikkerhet.
Det er meldt 6 meget alvorlige avvik som handler om at personopplysninger er på avveie (4 st) Ikke tilgang til
e - link (1 st) for fastleger og ikke tilgang til journalsystem Gerica (1 st.).
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Informasjo nssikkerhet -
Dataangrep 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Informasjonssikkerhet -
Annet

0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 1 1 0 0

Informasjonssikkerhet -
Informasjon er ikke korrekt

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

Informasjonssikkerhet -
Nedetid på fagsystemer

0 2 0 0 0 0 2 13 5 5 2 0 0 0 0

Informasjonssikkerhet -
Nedetid på fagsystemer i
tidsrommet man - fre kl
08:00 - 16:00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2

Informasjonssikkerhet -
Personopplysninger på
av veie

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0

Vi fikk på anmodning oversendt fra prosjektleder utskrifter over de seks avvikene som er benevnt « som
meget alvorlige » . Alle avvikene er påført referansen umme r , registreringsdato, navn på den som har meldt
avvik, tjen estested/avdeling, dato for opprettet, epostadresse for tilbakemelding, område
«informasjonssikkerhet», kategorier som f.eks «personopplysninger på avveie» eller «nedetid fagsystemer».
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Videre inneholder avviksmeldingene beskrivelse av selve avviket, iverks atte strakstiltak som «skrevet avvik»,
forslag til tiltak og alvorlighetsgrad som «meget alvorlig». Alle seks avvik er besvart med iverksettelsesdato,
beskrivelser av tiltak samt ytterligere tilbakemeldinger med dato for disse.

Rutine for avvikshåndterin g i Ringerike kommune
Ved å gå inn på kvalitetssystemet/overordnede administrative retningslinjer/intern kontroll så finner man
rutine for avvikshåndtering i Ringerike kommune. Formålet med rutinen er beskrevet slik:

• Å identifisere avvik, eller risiko for avvik, slik at man kan iverksette nødvendige forbedringstiltak på
et så tidlig tidspunkt som mulig, for å hindre skader, ulykker og uønskede hendelser.

• Å sikre at brudd på lover, forskrifter og virksomheters egne rutiner og prosedyrer ikke gjentar seg.
• Å b edre arbeidsmiljøet og redusere risiko for helseskader hos våre medarbeidere, samt bidra til

bedre vern mot ytre miljø, helse - og miljøskader.
• Å bedre kvaliteten på våre tjenester.
• Å tilrettelegge for at forslag til tiltak som kan forbedre arbeidsmiljøet o g øke kvaliteten på tjenestene

våre blir håndtert på en systematisk og god måte.

Det fremkommer videre av rutinen forhold rundt ansvar og myndighet:

• Ringerike kommune har et overordnet ansvar for å innføre og utøve internkontroll i henhold til
regelverk s om er skissert over, og derigjennom ha et helhetlig avviksmeldesystem bygd opp etter
hvordan kommunen er organisert.

• På hvert tjenestested er det avdelingsleder som har ansvar for at virksomheten utøver og håndterer
avviksmeldesystemet hvor man skal ha rut iner for melding av avvik og behandling av dem.

• Avdelingsleder har videre ansvar for å ha et system som sikrer at man bruker avviksmeldingene til å
forebygge avvik og feil, og bidra til forbedring.

• Alle medarbeidere i Ringerike kommune har ansvar for å mel de avvik og bidra til forbedringer.
• Verneombud har ansvar for å bistå medarbeidere og ledere, og til å bidra til forebyggende arbeid.

Prosjektleder op plyste videre at det skulle innføres som pilot en modell for hendelsesanalyse som er et
regime som skal s tøtte hele organisasjonen ved oppfølging av alvorlige hendelser. Pilotprosjektet skulle
gjennomføres i helse og omsorgssektoren med hensikt å innføre dette i alle kommunens tjenesteområder.

Innenfor eksempelvi s helsesektoren er det etableres en arena for oppfølging og læring som heter
kvalitetsforum. Der er avviksstatistikk fra enheten et fast punkt på agendaen. Flere av avvikene har resultert
i tiltak i forhold til å heve kompetansen innenfor blant annet bruk av fagsystemer, medisinhåndtering, hevet
IT - kompetanse mm.

Fra IT - leder har vi fått opplyst at avvikene man har fått på informasjonssikkerhet handler mest om
utfordringer med drift av IT løsninger i helg, på ettermidda ger ol. Dette finner vi å samsvare med tabell over
avvikstype ovenfor da denne i perioden februar 2016 - april 2017 viser av totalt 46 meldte avvik så angikk 29
av disse nedetid fagsystemer utenfor tidsrommet man - fre kl 08:00 – 16:00.

5.6. Vurdering
Basert på den omfattende dokumentasjonen vi har blitt forelagt, og vår gjennomgang og analys e av denne så
er vår oppfatning at det synes å være lagt ned mye godt arbeid og ressurser i å utarbeide strukturerte
styringsdokumenter, retningslinjer/rutiner/instrukser med utspring i gjeldende rettsregler og veiledere på
området. Det meste av denne dokumentasjonen er gjort tilgjengelig for kommunens ansatte via kommunens
intranett. Det satses på kompetansebyggende tiltak via medlemskap og tilstedeværelse på viktige arenaer
hvor informasjonssikkerhet er p å agendaen.
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Det har tidligere manglet en formal isert og overordnet sikkerhetsstrategi i kommunen. Vi har fått opplyst at
d et er utarbeidet et forslag til sikkerhetsstrategi, samt at d et fremkommer som en av aktiviteten e i
d igitaliseringsstrategi ens vedlegg 2 – beskrivelse av utvalgte initiativer/ E6 om informasjonssikkerhet.

Vi har funnet at informa sjonssikkerhet og personvern de senere årene har vært satt på dagsorden internt i IT -
enheten, i kommunens sikkerhetsråd og sikkerhetssekretariat. Videre er det satt økt fokus på dette arbeidet
som følge av r ådmannens initiativ til ekstern tilstandsvurdering (2016) samt utviklet strategi for digitalisering
(2017). Dette vil etter vår oppfatning bidra til å styrke informasjonssikkerhet og personvern i kommunen
ytterligere .

Vi er imidlertid usikre på om det te fokuset er nok til å sikre en holdningsskapende kultur innenfor området på
alle nivåer i kommunen. Et systematisk og forankret arbeid i hele organisasjonen vil kunne bidra til å skape
økt forståelse , sterkere eierskap og dermed s tyrket ansvarsfølelse hos den enkelte medarbeider tilknyttet
prosesser for informasjonssikkerhet og personvern samt betydningen av etterlevelsen av gjeldende lovverk
på området. For å oppnå dette bør det etter vårt skjønn legges til rette for arenaer hvor den enkelte
medarbeider blir i nkludert .

Ved IT - enhetens egen utredning av vaktordning på bakgrunn av påpekt e sårbarhet s - og risikovurderinger, så
er det vår oppfatning at kommunen bør vurdere dette nærmere.

6. Brukertilgang og tilgangskontroll

Dette kapittelet fokuserer på følgende delp roblemstilling :

• Er det etablert betryggende rutiner for og kontroller av brukertilganger, det vil si hvilke personer
som skal ha tilgang til kommunens ulike informasjonssystemer?

o Rutiner for innmelding og utmelding.
o Rutiner for å vurdere om korrekte personer har tilgang til aktuelle syst emer, nettverk,

programmer og data.
o Rutiner for loggføring av brukt tilgang, for sporbarhet.

Til denne problemstillingen har vi i kapittel 3 utledet følgende revisjonskriterie r :

• Det skal være etablert rutine for tilgang til og tilgangskontroll med informas jonssystemet
• Autorisert bruk av informasjonssystemet skal dokumenteres
• Forsøk på uautorisert bruk av systemet skal registreres

6.1. Brukere
Det er av IT - leder utarbeidet dokument «Brukerbehandling»46. Her fremkommer det blant annet en teknisk
skisse som viser relasjonene og informasjonsstrømmene mellom FIM Server47 og AD48 samt Visma49 ved
ansettelse og endringer av tilganger.

Systemflyt for automatisk brukeroppretting av ansatte i Ringerike kommune fremkommer skjematisk og viser
stegene fra søker blir registrert i rekrutteringsportalen til signert arbeidsavtale foreligger og blir registret i
Visma samt ESA - saks/arkivsystemet. Videre vises stegene til FIM Server og videre derfra som til ender opp
hos leder som med e - post informasjon om ny bruker.

46 Brukerbehandling – Ringerike kommune
47 Microsoft Forefront Identity Manager
48 Active Directory (AD) – Microsofts katalogtjeneste for håndtering av brukere, brukerrettigheter, og
ressurskontroll
49 Visma - administrativt fagsystem for blant annet lønn og personal
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Innenfor bruker behandlingen er det videre utarbeidet en prosedyre som viser lederansvar i forbindels e med
ansettelse, endringer av tilganger og sluttmelding. På kommunens intranett under IT - enheten/fagsystemer
ligger det en lenke til skjema for bestilling av IT - tilga nger. Av skjemaets innledningstekst fremkommer det
blant annet at det ikke vil bli gitt tilgang til kommunens nettverk og datasystem før skjema er fylt ut, signert
og sendt til rette vedkommende. Kortfattet er bestillingsskjema bygget opp slik;

• Hva bestill ingen gjelder (ny bruker, endring av tilganger, navneendring, sletting av bruker)
• Brukerinfo (navn, stilling, avdeling osv)
• Tabellarisk oversikt over fagsystemer med kolonne for avkrysning samt kontaktenhet/kontaktperson
• Egne tabeller som gjelder spesielt for tilgangstyper i Visma og ESA50

• Avkrysningsrubrikk for tilgangskoder i ESA
• Rubrikk for navn, epost, dato og signatur på innmelder/leder

Det fremkommer avslutningsvis i bestillingsskjema at leder har ansvar for at brukeren har kompetanse i
pålogging og b ruk av systemene, samt at arbeidsplass og nødvendig utstyr er tilgjengelig.

I forhold til restriksjoner/autorisasjon på tilganger til fagsystemer, blant annet med tanke på vurdering av
tjenstlig behov, så fremkommer det fra IT - enheten at det tidligere ha r vært noen utfordringer som har

medført at ansatte ikke har fått tilganger man har hatt behov for. Løsning på dette ble at ansvaret er blitt gitt
til en systemeier51 som «eier» systemet og er den som skal foreta vurderinger på personer som skal ha
tilgang. Systemansvarlig52 iverksetter endringer og gir tilganger, eventuelt via superbruker53.

6.2. Logger
På vårt spørsmål om det føres logger så blir dette bekreftet av IT - leder. Under følger en opplisting av hva det
føres logger ved;

• Pålogging bruker av maskiner (la g r es i 365 dager for intern pålogging, lagres i flere år pålogging
utenfra)

• Hvilken programvare som er installert på maskiner (lagres til maskin kasseres)
• Trafikk til og fra internett over brannmur (lagres i flere år)
• Feilmeldinger, advarsler og sikkerhets håndtering på alle servere (lagres i flere år eller til server

kasseres)
• Det logges funksjon og oppetid på alle kjerneenheter (lagres i flere år)
• Henvendelser til Helpdesk (lagres i flere år)
• Flere systemer har egne logger

Det fremkommer videre at loggene brukes til statistikk og feilsøking. Loggene gås igjennom når det oppstår
feil eller IT - enheten finner uregelmessigheter som må undersøkes. IT - enheten lager statistikk på spørringer til
loggene. Et eksempel på dette kan være hvor mange minutter brannmur i kke var tilgjengelig i et gitt
tidsintervall.

Vi spurte de systemansvarlige om det finnes rutiner og prosedyrer for tilgangskontroll knyttet til
informasjonssystemene, og om det er etablert rutiner for å sikre at kun autoriserte brukere har tilgang til
s ystemene. Tabellen under viser svarene som angår tilgangskontroll.

50 ESA – elektronisk sa ks - og arkivsystem
51 Se kap 4.2 – om systemeiere
52 Se kap 4.3 – om systemansvarlige
53 Se kap 4.5 – om superbruker
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Svar fra systemansvarlige: Ja Delvis Nei Ikke aktuelt Vet ikke

Er det foretatt risikovurdering i forbindelse med brukertilgang til
informasjonssystemet?

33,3% 7,7% 25,6% 15,4% 17,9%

Er d et etablert rutiner for tildeling av brukertilgangene? 65,0% 10,0% 10,0% 7,5% 7,5%

Er det etablert rutiner for sletting eller endring av brukertilgang? 47,5% 22,5% 12,5% 12,5% 5,0%

Er det etablert rutiner for arbeidsdeling (tildelte funksjoner,
oppgaver og rettigheter) i systemet?

60,0% 17,5% 7,5% 10,0% 5,0%

Foretas det jevnlige kontroller av brukertilgangene? 50,0% 25,0% 10,0% 10,0% 5,0%

Er rutiner og prosedyrer for administrering av brukertilgang i
informasjonssystemet tilfredsstillende?

57,5% 22,5% 1 0,0% 5,0% 5,0%

Er rutiner og prosedyrer for administrering av brukertilgang
dokumenterte?

22,5% 22,5% 32,5% 15,0% 7,5%

Svar fra systemeiere (29 % svarandel):
Ja Delvis Nei Ikke aktuelt Vet ikke

Det er innført rutiner for autorisasjon av brukertilgange r 60,0% 13,3% 6,7% 13,3% 6,7%

Det er innført rutiner for tilgangskontroll 60,0% 13,3% 6,7% 13,3% 6,7%

En tredjedel av respondentene svarer at det er foretatt risikovurderinger i forbindelse med administrering av
brukertilganger til informasjonssystemet. Halvparten svarer at det foretas jevnlige kontroller av
brukertilgangene.

For 75 % av systemene svarer systemansvarlige at det helt eller delvis er etablert rutiner for tildeling av
brukertilganger, og at det for 69 % av systemene helt eller delvis er eta blert rutiner for sletting eller endring
av brukertilganger.

For 80 % av systemene mener systemansvarlig at rutiner og prosedyrer for administrering av brukertilganger
er tilfredsstillende. For under halvparten av systemene finnes dokumenterte rutiner for dette.

Ifølge systemeierne er det for nesten 75 % av systemene de har svart for helt eller delvis innført rutiner for
administrering av brukertilganger og for tilgangskontroll. En liten andel svarer at dette ikke er etablert.

Tabellen under viser svarene s om angår autorisert bruk av systemene.

Svar fra systemansvarlige: Ja Delvis Nei Ikke aktuelt Vet ikke

Er det etablert rutiner som skal sikre kun autorisert bruk av systemet? 52,5% 12,5% 15,0% 12,5% 7,5%

Er det aktivert registrering av autorisert bruk (lo gging) av systemet? 45,0% 7,5% 7,5% 20,0% 20,0%

Er det iverksatt tiltak for å hindre uautorisert tilgang til systemet? 45,0% 12,5% 10,0% 17,5% 15,0%

Er det iverksatt tiltak for å oppdage uautorisert tilgang til systemet? 27,5% 2,5% 27,5% 17,5% 25,0%

Bli r forsøk på uautorisert bruk av systemet registrert? 20,0% 2,5% 25,0% 15,0% 37,5%

Det er helt eller delvis etablert rutiner for å sikre autorisert bruk i 65 % av systemene. For 13 % av systemene
mener systemansvarlig at dette ikke er aktuelt å etablere.
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Logging, det vil si registreringer av bruk i systemene, er aktivert i 45 % av systemene, og delvis aktivert i tre av
systemene. En femtedel av de systemansvarlige mener at det ikke er aktuelt å aktivere logging
vedkommende systemer. Like mange svarer at de ikke vet om det er aktivert logging.

58 % av respondentene svarer at det helt eller delvis er iverksatt tiltak for å hindre uautorisert tilgang til
systemet. 18 % mener dette ikke er aktuelt, og 15 % vet ikke om det er gjort.

30 % svarer at det er helt eller delvis er iverksatt tiltak for å oppdage uautorisert tilgang til systemet. 18 %
mener dette ikke er aktuelt, og 25 % vet ikke om det er gjort.

De systemansvarlige svarer at i en femtedel av systemene blir ikke uautorisert bruk registrert.

6.3. Vurdering
Svarene fra de systemansvarlige på kartleggingstidspunktet viser at kommunen i liten grad oppfyller de
formelle kravene knyttet til rutiner for tilgangskontroll, dokumentering av autorisert bruk av systemene og
registrering av uautorisert bruk av systemen e. Det er også i liten grad foretatt risikovurderinger i forbindelse
med administrering av brukertilganger til de ulike systemene.

Når det gjelder rutiner for tildeling av brukertilganger viser svarene at kommunen i større grad oppfyller
formelle krav, se lv om det for færre systemer igjen er etablerte rutiner for sletting eller endring av
brukertilganger. En stor andel av systemene (80 %) har helt eller til dels tilfredsstillende rutiner for
administrering av brukertilganger, men under halvparten av disse er helt eller delvis dokumenterte.

Basert på svarene vurderer vi det slik at det kommunen ikke oppfyller revisjonskriteriene knyttet til
administrering av brukertilganger til kommunens informasjonssystemer fullt ut. Det virker å være en skjevhet
mellom svarene fra systemansvarlige og den omfattende dok umentasjon vi er blitt forelagt fra kommunen.
Dette kan bety behov for ytterligere klargjøring av rollen som systemansvarlig og arenaer hvor man
regelmessig kommer sammen med IT - enheten og systemeiere for tydeliggjøring av eksistere nde rutiner og
styringsdokumenter, erfaringsutveksling, evaluering, opplæring osv.

7. Sikring av data

Dette kapittelet fokuserer på følgende del p roblemstilling:

• Er det etablert betryggende rutiner for sikring av kommunes data?
o Rutiner for å gjenskape data, som sikkerhetskopiering av informasjon og reserveløsninger

for maskinvare.

Til denne problemstillingen har vi i kapittel 3 utledet følgende revisjonskriterie r :

• Overordnet nivå
o Kommunen skal ha et ablert et internkontrollsystem for informasjonssikkerheten
o Det skal beskrives mål og strategi for informasjonssikkerheten i kommunen
o Det skal være fastsatte rammer og klargjort ansvar for informasjonssikkerhet
o Sikkerhetsrevisjon av bruk av systemet skal gjennomføres jevnlig og dokumenteres

• Rutiner for bruk av systemene
o Det skal utarbeides rutiner for bruk av informasjonssystemet
o Rutinene skal dokumenteres og være tilgjengelige for de som bruker systemet

• Personopplysninger
o Det skal føres oversikt over hva slags personopplysninger som behandles
o Det skal være etablert rutiner for innsyn og endring av personopplysninger

• Avvikshåndtering
o Brudd på rutiner og sikkerhetsbrudd skal behandles som avvik og dokumenteres
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o Det skal være etablert rutine for håndtering av avvik
• Teknisk og fysisk sikring

o Det skal være en tilpasset sikring av tekniske og fysiske informasjonssystemer

7.1. Overordnet nivå

Svar fra systemeiere (29 % svarandel) Ja Delvis Nei Ikke aktuelt Vet ikke

Det er etablert et internkontrollsystem som omfatte r
informasjonssikkerhet i systemet

40,0% 0,0% 20,0% 20,0% 20,0%

Tallene over viser at det for 40 % av systemene (det er svart for i undersøkelsen ) er etablert et
internkontrollsystem som omfatter informasjonssikkerhet, for 20 % av systemene er dette ikk e etablert, og
for like mange svarer systemeierne at dette ikke er aktuelt eller at de ikke vet.

Svarene fra systemeierne viser at det er beskrevet strategi og mål for informasjonssikkerhet samt fastsatt
rammer og klargjort ansvar for informasjonssikkerhet for nesten halvparten av systemene det er svart for i
undersøkelsen. Det er foretatt risikovurderinger knyttet til informasjonssikkerhet i 40 % av systemene. Se
tabellen under.

Svar fra systemeiere (29 % svarandel) Ja Nei Vet ikke N

Det er beskrevet str ategi for informasjonssikkerhet 46,7% 20,0% 33,3% 15

Det er beskrevet mål for informasjonssikkerhet 46,7% 20,0% 33,3% 15

Det er fastsatt rammer og klargjort ansvar for informasjonssikkerhet 46,7% 20,0% 33,3% 15

Det er foretatt risikovurderinger knyttet til informasjonssikkerhet i systemet 40,0% 26,7% 33,3% 15

Tabellen viser at systemeier for en tredjedel av systemene svarer at de ikke vet om dette er gjort for
vedkommende systemer.

Vi spurte systemeierne om de tror de ansatte kjenner til krav og rutine r knyttet til informasjonssikkerhet. For
litt over halvparten av systemene svarer systemeierne at brukerne av vedkommende systemer enten helt
eller delvis har kjennskap til krav og rutiner knyttet til informasjonssikkerhet.

For en femtedel av systemene ve t ikke systemeier om bruker har kjennskap til krav og rutiner knyttet til
informasjonssikkerhet, og i 13 % av tilfellene mener systemeier at dette ikke er aktuelt. Se tabellen under.

Svar fra systemeiere (29 % svarandel) Ja Delvis Nei Ikke aktuelt Vet ikke

Ansatte som bruker systemet har kjennskap til gjeldende
krav til informasjonssikkerhet

40,0% 13,3% 6,7% 20,0% 20,0%

Ansatte som bruker systemet har kjennskap til rutiner
knyttet til informasjonssikkerhet

40,0% 13,3% 6,7% 20,0% 20,0%

Vi spurte de syste mansvarlige om det generelt sett utføres rutinemessige aktiviteter eller oppgaver knyttet til
informasjonssikkerhet i systemene. Se tabell under.

Svar fra systemansvarlige: Ja Delvis Nei Ikke aktuelt Vet ikke

Utføres det rutinemessige aktiviteter/oppgaver knyttet til
informasjonssikkerheten?

15,0% 15,0% 17,5% 27,5% 25,0%

For 30 % av systemene gjøres dette helt eller delvis. For 15 % av systemene utføres dette ikke, for 28 % av
systemene mener systemansvarlige at dette ikke er aktuelt. For en fjer dedel av systemene svarer
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systemansvarlige at de ikke vet om det utføres rutinemessige aktiviteter eller oppgaver knyttet til
informasjonssikkerhet i vedkommende system.

7.2. Rutiner for bruk av systemene
Ifølge svarene fra systemeierne er det for litt over ha lvparten av systemene helt eller delvis innført rutiner for
bruk av vedkommende systemer. Disse rutinene er ifølge svarene i stor grad dokumenterte og tilgjengelige
for de som bruker systemene. Se tabellen under.

Svar fra systemeiere (29 % svarandel) Ja De lvis Nei Ikke aktuelt Vet ikke

Det er innført rutiner for bruk av informasjonssystemet 40,0% 13,3% 13,3% 13,3% 20,0%

Rutinene er dokumenterte og tilgjengelige for de som bruker systemene 46,7% 6,7% 13,3% 13,3% 20,0%

Vi spurte de systemansvarlige om det er etablert skriftlige rutiner for bruk av systemene, om disse er
tilgjengelig for brukerne, og om det er etablert rutiner for passord og for utskrifter av dokumenter. Se figuren
under.

70 % av de systemansvarlige svarer at det helt eller delvis er etab lert skriftlige rutiner for bruk av
vedkommende systemer, og at disse er tilgjengelige for brukerne av systemene. Færre svarer at det er
etablerte rutiner for passordbruk (60 %) og for utskrifter av dokumenter (44 %). Her er det også flere som
mener at det te ikke er aktuelt i vedkommende systemer, eller som svarer at de ikke vet om dette er etablert.

7.3. Personopplysninger
Ifølge svarene fra systemeierne inneholder 27 % av systemene sensitive opplysninger og personopplysninger
om brukere. Noen svarer også at d e ikke vet om dette er tilfelle. Se tabellen under.

Svar fra systemeiere (29 % svarandel)
Ja Nei Vet ikke N

Systemet inneholder personopplysninger om brukere 26,7% 60,0% 13,3% 15

Systemet inneholder personopplysninger om ansatte 13,3% 80,0% 6,7% 15

Sy stemet inneholder sensitive opplysninger 26,7% 66,7% 6,7% 15
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Vi spurte systemeierne om det finnes oversikt over hvilke personopplysninger som lagres og behandles i
systemene, og om det er innført rutiner for innsyn og endring av personopplysninger i syst emene. Se tabellen
under.

Svar fra systemeiere (29 % svarandel) Ja Delvis Nei Ikke aktuelt Vet ikke

Det finnes oversikt over hvilke personopplysninger som
lagres og behandles i informasjonssystemet

13,3% 6,7% 13,3% 60,0% 6,7%

Det er innført rutiner for i nnsyn og endring av
personopplysninger

13,3% 0,0% 20,0% 60,0% 6,7%

Tabellen viser at det i 40 % av systemene er aktuelt å føre oversikt over personopplysningene og å innføre
rutiner for endring og sletting av personopplysninger. I halvparten av disse sy stemene finnes det helt eller
delvis oversikt over personopplysningene (20 % av systemene), og i omtrent en tredjedel av disse systemene
er det innført rutiner for innsyn i og endring av personopplysningene (i 13 % av systemene).

Vi stilte de samme spørsmå lene til de systemansvarlige. Tallene viser et helt annet bilde enn svarene fra
systemeierne i tabellen over. Dette viser at svarene fra systemeierne må tolkes med forsiktighet, og at de
ikke kan settes i sammenheng med svarene fra systemansvarlige.

Se ta bellen under for svarene fra systemansvarlige.

Svar fra systemansvarlige Ja Delvis Nei Ikke aktuelt Vet ikke

Finnes det oversikt over hvilke personopplysninger som
lagres og behandles i systemet?

62,5% 10,0% 2,5% 17,5% 7,5%

Er det innført rutiner for in nsyn og endring av
personopplysninger i systemet?

45,0% 12,5% 10,0% 20,0% 12,5%

I over 72 % av systemene finnes det oversikt over hvilke personopplysninger som lagres og behandles i
systemet. I 10 % av systemene finnes dette ikke, eller systemansvarlig v et ikke om det finnes. I 18 % av
systemene mener systemansvarlig at dette ikke er aktuelt.

I omtrent 58 % av systemene er det innført rutiner for innsyn og endring av personopplysninger. I 20 % av
systemene er ikke dette aktuelt, i 10 % av systemene er det ikke gjort, og for 13 % av systemene vet ikke
systemansvarlig om det er gjort.

7.4. Avvik shåndtering
Vi spurte systemeierne om det er innført rutiner for å melde inn avvik og for avvikshåndtering, og videre om
de ansatte som bruker systemet har kjennskap til disse rutinene. Se tabellen under.

Svar fra systemeiere (29 % svarandel) Ja Delvis Nei Ikke aktuelt Vet ikke

Det er innført rutiner for å melde inn avvik på
sikkerhetsrutinene

28,6% 7,1% 14,3% 35,7% 14,3%

Det er innført rutiner for avvikshåndtering 26,7% 6,7% 20,0% 33,3% 13,3%

Brudd på rutiner og sikkerhetsbrudd blir dokumentert 26,7% 0,0% 20,0% 40,0% 13,3%

Ansatte som bruker systemet har kjennskap til rutiner for
avviksmeldinger

33,3% 13,3% 13,3% 26,7% 13,3%

For omtrent en tredjedel av systemene er d et helt eller delvis innført rutiner for avvik. For en tredjedel av
systemene mener systemeier at det ikke er aktuelt å innføre slike rutiner. For resten av systemene mener
systemeier at det ikke er innført rutiner for avvik, eller at vedkommende ikke vet om dette er gjort.
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Det er sprikende svar på spørsmål om ansatte har kjennskap til rutinene som er innført.

7.5. Teknisk og fysisk sikring

Svar fra systemeiere (29 % svarandel) Ja Delvis Nei Ikke aktuelt Vet ikke

Det er sørget for tilpasset sikring av teknisk og fysisk informasjonssystem 53,3% 0,0% 6,7% 26,7% 13,3%

Systemeierne svarer i 54 % av tilfellene at det er sørget for teknisk og fysisk sikring av informasjonssystemet.
For 27 % av systemene er dette ifølge systemeierne ikke aktuelt.

Svar fra systemans varlige Ja Delvis Nei Ikke aktuelt Vet ikke

Er det sørget for tilpasset sikring av teknisk og fysisk
informasjonssystem?

32,5% 2,5% 0,0% 20,0% 45,0%

For 35 % av systemene mener systemansvarlig at det generelt er sørget for tilpasset teknisk og fysisk sik ring
av informasjonssystemet. 45 % vet ikke og 20 % mener dette ikke er aktuelt.

Svar fra systemansvarlige: Ja Delvis Nei Ikke aktuelt Vet ikke

Er det etablert rutiner for sikker tjenesteytelse ved midlertidig
systembortfall?

27,5% 5,0% 22,5% 20,0% 25,0%

Foretas registrering av "oppetid" / "nedetid" av systemet? 15,0% 12,5% 27,5% 15,0% 30,0%

Er det etablert rutiner for håndtering av virustrussel/virus? 17,5% 7,5% 5,0% 15,0% 55,0%

For en tredjedel av systemene svarer systemansvarlig at det helt eller del vis er etablert rutiner for sikker
tjenesteyting ved systembortfall.

28 % svarer at nedetid/oppetid i systemene blir registrert.

For omtrent halvparten av systemene vet ikke systemansvarlig om det er etablert rutiner for håndtering av
virus eller virustr ussel.

7.6. Vurdering

Overordnet nivå

Kommunen skal ha etablert et internkontrollsystem for informasjonssikker heten, men ifølge resultatene fra
spørreundersøkelsen omfattes bare 40 % av informasjonssystemene i et slikt system. Mindre enn halvparten
av svarene fra systemeierne viser at det er beskrevet mål og strategi for informasjonssikkerhet i kommunen,
eller at det er fastsatt rammer og klargjort ansvar for informasjonssikkerhet . Det må imidlertid bemerkes her
at digitaliseringsstrategi er utarbeidet, jf kapittel 5.1 og startet implementert etter at spørreundersøkelsen
ble gjennomført slik at dette må tas hensyn til i vurderingen. Under kapittel 5.1 så fremkommer også
definerte sikkerhetsmål.

Det er mange systemeiere som ikke har besvart undersøkelsen, og det er derfor ikke mulig å gjøre tolkninger
på bakgrunn av svarene. Vi tror det vil være hensiktsmessig for ko mmunen å kartlegge og definere rollen som
systemeier i Ringerike kommune, og finne en god løsning for håndtering av dette ansvaret.

Rutiner for bruk av systemene

Halvparten av svarene fra systemeierne viser at det er etablert rutiner for bruk av systemet o g at disse
rutinene er dokumenterte og tilgjengelige for de som er brukere av vedkommende systemer.
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Ifølge svarene fra systemansvarlige er det etablert skriftlige og tilgjengelige rutiner for bruk i 70 % av
systemene i kommunen. Det bør kartlegges og vurd eres om det er nødvendig å etablere skriftlige rutiner for
bruk av flere, eventuelt alle, informasjonssystemer i kommunen.

Personopplysninger

Ifølge svarene fra systemansvarlig finnes det oversikt over personopplysninger i stort sett alle systemer som
la grer og behandler personopplysninger. En liten andel svarer at de ikke vet om dette finnes (8 %) eller at det
ikke finnes (3 %).

Når det gjelder rutiner for innsyn og endring av personopplysninger i systemene svarer 10 % av de
systemansvarlige for systeme r som behandler personopplysninger at dette ikke er innført, og 13 % svarer at
de ikke vet.

Vi mener det bør utredes hvilke systemer som ikke har oversikt eller rutiner for lagring og behandling av
personopplysninger, og om det er nødvendig å innføre slik e rutiner i disse systemene. Det er klare
bestemmelser i forbindelse med lagring og behandling av personopplysninger. Selv om resultatene fra
undersøkelsen viser at disse i stor grad er oppfylte i Ringerike kommune, bør sikkerhet og konsekvenser av
manglen de sikkerhet kartlegges for de systemer som ikke har oversikt eller rutiner som angår lagring og
behandling av personopplysninger.

Det er ikke mulig å gjøre tolkninger eller vurderinger på bakgrunn av svarene fra systemeierne, da
svarandelen er på kun 29 % .

Avvikshåndtering

Vi har ikke nok data til å gjøre vurderinger av avvikshåndteringen knyttet til informasjonssystemene i
kommunen. En av årsakene til dette kan være at det nye kvalitetssystemet ikke var fullt ut implementert når
spørreundersøkelsen ble g jennomført. Systemeierne svarer at det for rundt en tredjedel av systemene finnes
rutiner for melding og håndtering av avvik. På grunn av den lave svarprosenten vet vi ikke om dette tallet
stemmer. Vi har imidlertid fått bekreftet og dokumentert at avvik b lir registrert, dokumentert og håndtert i
det nye kvalitetssystemet , jf kapittel 5.5. Etter vår oppfatning bør beskrevet rutine for avvikshåndtering i
Ringerike kommune under kapittel 5.5 tydeliggjøres i sterkere grad.

Teknisk og fysisk sikring

Når det g jelder sikring av tekniske og fysiske informasjonssystemer er det en stor andel respondenter som
ikke vet om dette er sørget fo r , samtidig er det tekniske og de fysiske enh etene samlet hos IT - enheten i
kommunen. Viser til kapitel 4.1 – beskrivelse av IKT tjenestene, første avsnitt om organisering og lokasjon.
Ved vår befaring på ny lokasjon i Viken - bygget så fant vi fysisk sikring å være tilfredsstillende, hvilket er i
rimel ig samsvar med tilstandsvurderingen utført av Accenture. Oppgaven til systemansvarlig e vil i stor grad
være å følge opp rutinene som følger av ansvarsfordelingen.

Samlet vurdering

Når det gjelder sikring av kommunens data bør dette håndteres på flere niv åer. Systemeiere og
behandlingsansvarlig (rådmannen) bør sørge for at det finnes et internkontrollsystem for
informasjonssikkerhet i kommunen, at det finnes strategi og mål med dette arbeidet, og at det er klarlagte
rammer og ansvar knyttet til informasjon ssikkerhet. Dette vurderer vi å være ivaretatt av utarbeidet strategi
for digitalisering med pågående implementering. Videre bør det finnes rutiner for avvikshåndtering, og
oversikt over personopplysni nger som behandles i systemene. Innført kvalitetssystem vurderes å være
hensiktsmessig utformet vedrørende avvikshåndtering, men at beskrevet rutine for avvikshåndtering kan
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vurderes å tydeliggjøres i sterkere grad. Vi har vurdert den tekniske og fysiske sikringen av
informasjonssystemene å være tilfredsstille nde.

Revisjonskriteriene vurderes samlet sett i det vesentlige å være oppfylt. Vi ser imidlertid at svarene fra
kartleggingen viser at det har rådet noe usikkerhet på området blant respondentene og at dette indikerer
behov for klargjøring.

8. Personver n

Dette kapittelet fokuserer på følgende delp roblemstilling :

• Er det etablert betryggende rutiner for personvern i kommunen?
o Personvernombud

Til denne problemstillingen har vi i kapittel 3 utledet følgende revisjonskriterie r :

• Personvernombudets oppga ver bør kontraktfestes eller inngå i en stillingsbeskrivelse.
• Behandlinger av personopplysninger skal meldes til personvernombudet.
• Personvernombudet skal føre en fortegnelse over behandlingene.
• Personvernombudet skal påse at behandlingsansvarlig har et in ternkontrollsystem
• Personvernombudet skal gi råd og veiledning til behandlingsansvarlig om behandling av

personopplysninger og reglene for dette.

P ersonvern og vern av personopplysninger er en viktig del av sikkerhetsrådets og
sikkerhetssekretariate t s ar beidsoppgaver , jf kapittel 5.3 med beskrivelser av deres rolle og arbeid.

8.1. Personvernombud
Ringerike kommune søkte Datatilsynet i brev av 22.februar 2009 om opprettelse av personvernombud. Av
brev fra 25.mars 2009 54 fra Datatilsynet til Ringerike kommune fr emkommer det vedtak om opprettelse av
personvernombud – fritak for meldeplikten – Ringerike kommune.

Med hjemmel i personopplysningslovens § 7 - 12 så gav Datatilsynet sitt samtykke til at det gjøres unntak fra
meldeplikten som følger av personopplysningslo vens § 31. Det fremkommer imidlertid i Datatilsynets vedtak
at konsesjonsplikten fortsatt gjelder og at samtykke er gitt på en rekke vilkår som fremkommer i vedtaket.

Personvernombudet er en ressursperson som kjenner virksomheten, hvilke formål som ligger til grunn for
behandlingen av personopplysninger, hvilke fremgangsmetoder som benyttes og hvilke behandlingssystem
som er innført. Ombudet skal styrke virksomhetens kunnskap og kompetanse om personvern og raskt og
presist kunne håndtere problemstillinger s om måtte oppstå.

Ringerike kommune har hatt ordningen siden 2009. Det ble fra Ringerike kommune i februar 2010 sendt
søknad om endring av personvernombud, dette ble innvilget av Datatilsyne t55 i brev av 23.februar 2010 på
likelydende vilkår som ved oppret telse av ordning med personvernombudet. Det er samme person som
innehar ombudsrollen siden endringen i 2010.

54 Datatilsynet – vedtak om opprettelse av personvernombud – fritak fra meldeplikten
55 Datatilsynet – endring av personvernombud av 23.februar 2010
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Ordningen har frem til nåtid vært en frivillig ordning administrert av Datatilsynet, men vil i ny
personopplysningslov som etter planen skulle ikraftsettes i mai 2018 bli obligatorisk. Dette er en tilpasning til
bestemmelsene innen EU.

Ifølge Datatilsynet skal oppgavene til personvernombudet omfatte å påse at behandlinger av
personopplysninger blir meldt til ombudet, og at meldingene er k orrekte og tilstrekkelige. Ombudet skal gi
råd og veiledning til behandlingsansvarlig om behandling av personopplysninger og reglene for dette. I denne
forbindelse kan det være nyttig at ombudet også gir råd og veiledning til systemansvarlige.

Vi spurte de systemansvarlige for informasjonssystemer som inneholder personopplysninger hvordan de
forholder seg til kommunens personvernombud i sin rolle som systemansvarlig. Figuren under viser
resultatene fra undersøkelsen.

Figuren viser at systemansvarlige for 10 % av systemene svarer at behandlinger av personopplysninger blir
meldt inn til personvernombudet. For 53 % av systemene vet ikke systemansvarlig om dette skjer, mens for
37 % av systemene svarer systemansvarlig at behandlinger av personopplysninger ikke blir meldt inn til
ombudet.

Omtrent 7 % av de systemansvarlige svarer at de har kontaktet eller blitt kontaktet av personvernombudet i
forbindelse med råd og veiledning om behandling av personopplysninger eller reglene for dette.

Figuren under viser svare ne vi fikk da vi spurte systemeierne om deres formelle forhold til
personvernombudet. Vi minner om at det er lav svarprosent fra denne gruppen, og at resultatene derfor må
tolkes med forsiktighet.
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Figuren viser at halvparten av systemeierne som besvarte dette spørsmålet mener at det ikke er aktuelt at
personvernombudet påser at det finnes et internkontrollsystem som tilfredsstiller lov og forskrift om
personopplysninger. Like mange mener det ikke er aktuelt å motta råd og veiledning om behandling av
perso nopplysninger fra personvernombudet. Samtidig har mange benyttet seg av muligheten til å kontakte
ombudet for råd og veiledning (44 %). Det virker som at personvernombudet kan ha ulik betydning for de
ulike systemeierne.

I samtaler med personombudet så har vi fått opplyst at ombudets oppgaver ikke er kontraktfestet eller
inngår i en stillingsbeskrivelse . Personombudet oppgir at ansvarslinjen slik praksis er i dag er å melde fra
til kommunaldirektør HR, i alvorlige saker direkte til rådmann.

Personvernombud er også hovedverneombud i kommunen i 100% stilling. Personvernombudet opplyser
overfor oss å ha tatt dette opp med Datatilsynet og fått tilbakem elding på at dette prinsipielt ikke
trenger å komme i motstrid. Som følge av sin fulltids stilling som hovedver neombud i kommunen, så
innebærer dette imidlertid at en del av arbeidsoppgavene som ligger inn under personvernombudrollen
ivaret as etter normal arbeidstid.

På kommunens intranett finner man instruks og funksjonsbeskrivelse for personvernombud. Her
frem kommer navn og kontaktinfo på personvernombudet samt arbeidsoppgavene som er spesifisert i
vedtaket fra Datatilsynet og kan sammenfattes i følgende hovedpunkter, sitat;

• Bistå Ringerike kommune med råd og veiledning i deres behandling av personopplysninger, og
påpeke evt. brudd på regelverket dersom dette oppdages.

• Bistå Datatilsynet i deres kontakt med Ringerike kommune
• Bistå enkeltpersoner som er registrert med personopplysninger hos Ringerike kommune med å

ivareta deres rettigheter

Personvernombudet ha r ikke ansvaret for at Ringerike kommune følger reglen e på dette området, dette
tilligges rådmannen . Selv om p ersonvernombudet er ans att i Ringerike kommune, har ombudet en
uavhengig stilling i sitt arbeid som ombud. Perso nvernombudet er ikke underlagt r åd manne ns
instruksjonsmyndighet når det utfører sin roll e som p ersonvernombud.

På kommunens nettsider under meny for administrasjon/rådmann finner man dokument
« personvernerklæring »57 for behandling av personopplysninger i Ringerike kommune. Her fremkommer
formålet med behandling av personopplysninger, rettsgrunnlag, kommunens plikter samt de rettigheter en
bruker av kommunale tjenester har. Ringerike kommune ønsker å sikre at man som bruker av k ommunale
tjenester skal føle seg trygg på at gjeldende lover og regler følges for behandling av personopplysninger i
kommunen.

8.2. Vurdering
Ringerike kommune har hatt frivillig ordning med personvernombud siden 2009. Person vern ombudet
har i samtale gitt uttrykk for at han har vurdert det som uheldig å være delta ker i både sikkerhetsrådet
og sikkerhetssekretariatet og at han som følge av sin rolle som personvernombud bør være deltaker kun
i sikkerhetsrådet. Dette som følge av en vurdering av sin rolle som uavhengig ombud , det å gi råd og
veiledning og ikke være de laktig i utøvelse/iverksettelse av konkrete tiltak. Videre bør ombudsrollen
kontraktfestes eller inngås i en stillingsbeskrivelse. Svarene på spørreundersøkelsen understreker
nødvendigheten av at kommunen bør styrke rammebetingelsene for personvernombudets rolle og
funksjon. Dette også sett i lys av skjerpede krav i ny personvernlovgivning, se kap 9. Vi vurderer det slik

57 Personvernerklæring for behandling av personopplysninger i Ringerike kommune – kommunens nettsider
http ://www.ringerike.kommune.no/Administrasjon/Personvernerklaring/
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at de utledede revisjonskriteriene tilknyttet problemstillingen til dels har vært mangelfullt oppfylt. Vi har
imidlertid fra administras jonens side fått opplyst at kommunen har gjennomført et arbeid for å tilpasse
seg nytt regelverk slik at det er grunn til å anta at dette nå er tatt hånd om.

9. Andre forhold

9.1. GDPR – Ny personvernlovgivning
EU vedtok 27. april 2016 en ny personvernforordning58 som medfører at regelverket for Norge og EØS også
blir endret. Forordningen omtales forkortet som " General Data Protection Regulation " ( GDPR).

Den nye personvernforordningen vil erstatte EUs personverndirektiv59, Personopplysningsloven60 og
Personopplysni ngsforskriften61. Det nye regelverket bygger på en forordning fra EU, mens det nåværende
regelverket bygger på et direktiv62.

Intensjonen er at regelverket skal tre i kraft som Norsk lov samtidig med at det blir gjeldende for
medlemslandene i EU fra 25. mai 2018. Loven kan imidlertid ikke settes i kraft før forordningen er innlemmet
i EØS - avtalen. Forslag til innlemmingsbeslutning ligger for tiden til behandling i EU, og det er noe usikkerhet
rundt hvor lang tid prosessen i EU vil kunne ta. Det er derfor usik kert om loven vil kunne settes i kraft 25. mai
2018, eller om dette vil bli forskjøvet noe fremover i tid.

Forslag til ny personopplysningslov ble lagt ut på høring 6. juni 2017, med høringsfrist 16. oktober 2017.
Regjerningen la 23. mars 2018 frem en prop osisjon63 til Stortinget med forslag til ny personopplysningslov og
samtykke til å innlemme forordningen i EØS - avtalen64. I starten av april 2018 ligger lovforslaget65 fra Justis -
og beredskapsdepartementet til behandling i Justiskomiteen. Deretter skal lovfo rslaget gjennom første og
andre gangs behandling før det blir lov. Samtykke66 til å innlemme forordningen i EØS - avtalen ligger også til
behandling i Justiskomiteen, og skal der gjennom debatt og vedtak.

58 EUROPAPARLAMENTS - OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/679 av 27. april 2016, om vern av fysiske personer i
forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysning er samt om oppheving
av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning)
59 EUROPAPARLAMENTS - OG RÅDSDIREKTIV 95/46/EF av 24.oktober 1995, om beskyttelse av fysiske personer i
forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger
60 LOV - 2000 - 04 - 14 - 31 – Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)
61 FOR - 2000 - 12 - 15 - 1265 – Forskrift om behandling av personopplysninger (personopplysningsforskriften)
62 En forordning er en bindende rettsakt. Den skal følge s i alle detaljer i hele EU, hvor den også har direkte
virkning. Det betyr at når en forordning publiseres i EU - tidende på EUs 23 offisielle språk, vil f.eks. den danske
utgaven utgjøre dansk rett - ingen ytterligere gjennomføring i Danmark er påkrevd. Nor ge er forpliktet til å
gjennomføre i norsk rett forordninger som innlemmes i EØS - avtalens vedlegg. En forordning får altså ikke direkte
virkning i Norge. De fleste forordninger gjennomføres i Norge i form av egne forskrifter, men av og til krever de
lovend ringer eller nye lover.
Et direktiv er en rettsakt som fastsetter et mål som landene skal oppnå. Det er imidlertid opp til hvert enkelt land å
velge form og utforme innholdet i de nasjonale rettsakter som skal sørge for at målene blir nådd. Direktiver er
d erfor ofte mer generelt uformet enn forordninger. I utgangspunktet gjelder direktiver derfor ikke direkte. Plikter
og rettigheter for borgere og juridiske personer inntrer først ved nasjonal gjennomføring av direktivet (nasjonal
lovgivning). Dette gjelder både i EU og i Norge.

Kilde: http://www.europalov.no/laer - mer/eu - rettsaktene
63 Prop. 56 LS (2017 – 2018) Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og samtykke til
deltake lse i en beslutning i EØS - komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 2016/679 (generell
personvernforordning) i EØS - avtalen
64 EØS - komiteens beslutning om endring av vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og
informasjonssamfunnst jenester) og protokoll 37 (om listen omhandlet i artikkel 101) til EØS - avtalen
65 https://www.stortinget.no/no/Saker - og - publikasjoner/Saker/Sak/?p=71721
66 https://www.stortinget.no/no/Saker - og - publikasjoner/Saker/Sak/?p=71720
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I pressemeldingen fra Regjeringen om det nye lovforsla get fremkommer det at lovforslaget viderefører
hovedprinsippene i den gjeldende personopplysningsloven, men styrker personvernet på viktige punkter:

• Mer åpenhet rundt innsamling og bruk av personopplysninger.
o Den som ber om samtykke til å bruke opplysning er skal gi klar og tydelig informasjon om

hvordan personopplysningene skal brukes.
• Bruk av personopplysninger skal begrunnes og begrenses.

o Det vil ikke være lov å samle inn eller lagre personopplysninger man ikke trenger.
o Opplysninger som det ikke lenger er behov for, skal slettes.

• Uriktige eller ufullstendige opplysninger skal rettes.
• Det innføres en rett til å ta med seg personopplysninger fra en virksomhet til en annen.
• Den enkelte får rett til å protestere mot behandling av sine personopplysninger.
• De n enkelte kan slippe at det blir truffet viktige avgjørelser om ham eller henne basert på en

helautomatisert behandling av personopplysninger.
• Det vil blir adgang til å ilegge et betydelig høyere gebyr ved overtredelse av reglene

Loven skal sikre et felles personvernregelverk i Europa, men den vil også gjelde for aktører utenfor EU/EØS
når disse tilbyr varer og tjenester til personer i EU/EØS.

Virksomhetene får med det nye regelverket et større ansvar for å ivareta personvernet, og må dokumentere
at de arbe ider systematisk for å sikre at personopplysningene behandles i tråd med regelverket. Reglene for
konsesjon og melding er endret. Det nye regelverket har ikke lenger meldeplikt og konsesjonsplikt fra
Datatilsynet, men reglene for melding av avvik er tydeli gere, og kravene til dokumentasjon og innhold i
internkontrollen har økt.

Reglene rundt samtykke er også presisert. Et samtykke skal være gitt som en frivillig, spesifikk, informert og
utvetydig viljesytring, gjennom en erklæring eller en tydelig bekreftel se.

Når det gjelder offentlig sektor, er det viktig å huske på at formålet med det nye regelverket ikke er at det
skal hindre offentlige sektor i å utføre oppgaver som er tillagt offentlig sektor (offentlig myndighet).
Regelverket presiserer hvordan man s kal behandle personopplysninger, og hvem som har hjemmel til å
behandle personopplysninger. Offentlig sektor gitt større rom for å behandle enn privat sektor –
kommersielle interesser. Vi vil presisere at rene "service - tjenester" kommunen tilbyr til innbyg gerne vil
likestilles med privat sektor. En av vilkårene for behandling (behandlingens lovlighet) er når behandling er
nødvendig for å utføre en oppgave i allmenhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den
behandlingsansvarlige er pålagt.

Det n ye regelverket gir "den registrerte" rettigheter til blant annet innsyn (gjennomsiktighet), korrigering og
oppdatering, sletting ("retten til å bli glemt"), begrensning av behandling og dataportabilitet. Disse og andre
rettigheter som den registrerte har v il være noe annerledes i offentlig sektor fordi man her har mange
unntak og hjemler for behandling i annen lovgivning. Dette er blant annet arkivlov, forvaltningslov,
offentleglova, arbeidsmiljøloven m.m., samt sektor l ov givning .

Det nye regelverket pålegge r også mange virksomheter en plikt til å ha personvernombud. Hvis behandling
av personopplysninger utføres av en offentlig myndighet eller et offentlig organ skal det utpekes et
personvernombud . Hvis organisasjonsstruktur og størrelse tilsier det, kan det utpekes ett personvernombud
for flere av nevnte myndigheter eller organer . Personvernombudet kan være ansatt i selskapet som
behandler opplysningene eller utføre oppgavene på grunnlag av en tjenesteavtale.

Personvernombudet skal utpekes på grunn av sine fa glige kvalifikasjoner. Denne skal også ha d ybdekunnskap
om personvernlovgivning og praksis på området , og den skal ikke instrueres (uavhengighet), og skal
rapportere direkte til høyeste ledelsesnivå. Ombudet skal involveres og ha tilstrekkelig ressurser og
tilgjengelighet på informasjon til å utføre sine oppgaver, og de skal ikke ha andre oppgaver som kan føre til
en interessekonflikt. Ombudet skal fungere som et kontaktpunkt for, samarbeide med, samt rådføre seg med
tilsynsmyndigheten.

For å tilpasse seg det nye regelverket er det viktig at kommunen har en oppdatert oversikt over sine
systemer som behandler personopplysninger, informasjonsutveksling mellom systemer, hva som oppbevares
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og hvor lenge. Kommunen kan deretter gjennomføre vurdering av personvern konsekvenser, ROS - analyser og
tilpasser sine rutiner og retningslinjer. I arbeidet med dette kan det være hensiktsmessig å strukturere
systemene i fagsystemer og de som angår kommunen som arbeidsgiver.

Kommunen må gjennomgå sine databehandleravtaler, og ko ntrollere at I KT - systemene er tilpasset
regelverket. Hvis man oppdager svakheter må man få korrigert avtaler og gjort nødvendige endringer på IKT -
systemene.

Det absolutt viktigste er at kommunen har gjennomført kartlegginger og vurderinger, og dokumentere r
dette. Dersom dette ikke er gjort, vil det kunne medføre relativt kraftige sanksjoner. Dersom det er gjort,
men har svakheter, vil sannsynligvis Datatilsynet gi en frist til å forbedre rutinene.

Etter den nye personvernforordningens artikkel 51 er Datati lsynet tilsynsmyndighet. Datatilsynet kan ilegge
offentlige myndigheter og organer overtredelsesgebyr etter reglene i personvernforordningens artikkel 83, jf
artikkel 83 nr.7.

Til opplysning holdt vi en presentasjon med fokus på det nye regelverket 9. mars 2018 for flere
kommuneadvokater og representanter for kommuneadvokatkontorer i distriktet. Her var representanter fra
kommuneadvokatkontoret i Ringerike til stede. Vi har fra administrasjonens side fått opplyst at kommunen
nå har g jennomført et arbeid med å tilpasse seg nytt regelverk, hvilket vi oppfatter som positivt og som
samsvarer med administrasjonens øvrige initiativ og iverksettelse av tiltak. Det ligger imidlertid ikke i denne
undersøkelsen s mandat å v urdere dette arbei det og vi kan således ikke uttale oss om utfallet av dette
arbeidet er i tråd med nytt re gelverk . Som tidligere omtalt så er det Datatilsynet som er t illagt
myndighetsutøvelsen hva gjelder å føre tilsyn med etterlevelsen av ny personopplysningslov .



Buskerud Kommunerevisjon IKS

46 Ringerike kommune | 2018 | Informasjonssikkerhet og personvern

23.08.2018

10. Oppsummering og konkl usjoner

Tilnærm ing til informasjonssikkerhet og personvern
Kommunen skal dokumentere en system atisk og tilfredsstillende tilnærming til informasjonssikkerhet og
personvern

Basert på den omfattende dokumentasjonen vi har blitt fremstilt og vår gjennomgang og analys e av denne så
er det vår oppfatning at det er lagt ned mye godt arbeid og ressurser i å utarbeide strukturerte
styringsdokumenter, retningslinjer/rutiner samt veiledere og at disse er gjort tilgjengelig for kommunens
ansatte via intranett.

Vi har funnet at informasjonssikkerhet og personvern de se nere årene har vært satt på dagsorden internt i IT -
enheten, og i kommunens sikkerhetsråd og sikkerhetssekretariat. Videre er det satt økt fokus på dette
arbeidet som følge av rådmannens initiativ til ekstern tilstandsvurdering (2016) samt utviklet strat egi for
digitalisering (2017). Dette vil etter vår oppfatning bidra til å styrke informasjonssikkerhet og personvern i
kommunen ytterligere.

Vi er av den oppfatning at Ringerike kommune i all hovedsak oppfyller utledet revisjonskriterium og har en
systema tisk og tilfredsstillende tilnærming til informasjonssikkerhet og personvern.

Vi er imidlertid usikre på om dette fokuset er nok til å sikre en holdningsskapende kultur innenfor området på
alle nivåer i kommunen. Et systematisk og forankret arbeid i hele organisasjonen vil kunne bidra til å skape
økt forståelse, sterkere eierskap og dermed styrket ansvarsfølelse hos den enkelte medarbeider tilknyttet
prosesser for informasjonssikkerhet og personvern samt betydningen av etterlevelsen av gjeldende lovverk
på området.

Ved IT - enhetens egen utredning av vaktordning på bakgrunn av påpekt e sårbarhet s - og risikovurderinger , så
er det vår oppfatning at kommunen bør vurdere dette nærmere.

Brukertilgang og tilgangskontroll
På kartleggingstidspunktet viser v år spørreundersøkelse at kommunen i liten grad oppfyller de formelle
kravene knyttet til rutiner for tilgangskontroll, dokumentering av autorisert bruk av systemene og
registrering av uautorisert bruk av systemene. Det er også i liten grad foretatt risikovurderinger i forbinde lse
med administrering av brukertilganger til de ulike systemene.

Når det gjelder rutiner for tildeling av brukertilganger ser vi at kommunen i større grad oppfyller formelle
krav, selv om det for færre systemer igjen er etablerte rutiner for sletting eller endring av brukertilganger. En
stor andel av systemene (80 %) har helt eller til dels tilfredsstillende rutiner for administrering av
brukertilganger, men under halvparten av disse er helt eller delvis dokumenterte.

Basert på svarene i vår spørreundersøkelse vurderer vi det slik at kommunen på kartleggingstidspunktet ikke
har oppfylt revisjonskriteriene knyttet til administrering av brukertilganger til kommunens
informasjonssystemer fullt ut. Det virker å være en skj evhet mellom svarene fra systemansvarlige og den
dokumentasjon vi er blitt forelagt fra kommunen. Dette kan bety behov for ytterligere klargjøring av rollen
som systemansvarlig og arenaer hvor man regel messig kommer sammen med IT - enheten og systemeiere for
tydeliggjøring av eksistere nde rutiner og styringsdokumenter, erfaringsutveksling, evaluering, opplæring osv.

Sikring av data
Det er anskaffet KS kvalitetssystem som er blitt implementert i kommunen med feltkolonner for
informasjonssikkerhet og personvern.
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Det er mye dokumentasjon og data fra undersøkelsen som tyder på at de n tekniske og fysiske sikringen av
informasjonssystemene er tilfredsstillende.

S ikring av kommunens data bør håndteres på flere nivåer. Systemeiere og behandlingsansvarlig (rådmannen)
bør sørge for at det finnes et internkontrollsystem for informasjonssikkerhet i kommunen, at det finnes
strategi og mål med dette arbeidet, og at det er klarlagte rammer og ansvar knyttet til informasjonssikkerhet.
Videre bør det finnes rutiner for avvikshåndtering, og oversikt over personopplysninger som behandles i
systemene, og det bør sørges for tilpasset sikring av tekniske og fysiske informasjonssystemer. Oppgaven til
systemansvarlige vil i stor grad være å følge opp rutinene som følger av ansvarsfordelingen.

R esultatene fra vår undersøkelse viser at kun 40 % av informasjonssystemene omfattes av et
internkontroll syste m. Mindre enn halvparten av svarene fra systemeierne viser at det er beskrevet mål og
strategi for informasjonssikkerhet i kommunen, eller at det er fastsatt rammer og klargjort ansvar for
informasjonssikkerhet. Det må imidlertid bemerkes at digitalise ringsstrategi er utarbeidet og startet
implementert etter at spørreundersøkelsen ble gjennomført .

Det er lav svarandel fra systemeiere og de rfor ikke mulig å gjøre tolkninger på bakgrunn av svarene. Vi tror
det vil være hensiktsmessig for kommunen å kartlegge og definere rollen som systemeier i Ringerike
kommune bedre , og finne en god løsning for håndtering av dette ansvaret.

Halvparten av svarene fra systemeierne viser at det er etablert rutiner for bruk av systemet og at disse
rutinene er dokumenterte og tilgjengelige for de som er brukere av vedkommende systemer.

Ifølge svarene fra systemansvarlige er det etablert skriftlige og tilgjengelige rutiner for bruk i 70 % av
systemene i kommunen. Det bør kartlegges og vurderes om det er nødvendig å etablere skriftlige rutiner for
bruk av flere, eventuelt alle, informasjonssystemer i kommunen.

Det finnes oversikt over personopplysninger i stort sett alle systemer som lagrer og behandler
personopplysninger. En liten andel svarer at de ikke vet om dette finnes (8 %) eller at det ikke finnes (3 %).

Vi mener det bør utredes hvilke systemer som ikke har oversikt eller rutiner for lagring og behandling av
personopplysninger, og om det er nødvendig å innføre slike rutiner i disse systemene. Det er klare
bestemmelser i forbindelse med lagring og behandling av personopplysninger. Selv om resultatene fra
undersøkelsen viser at disse i stor grad er oppfylte i Ringerike kommune, bør sikkerhet og konsekvenser av
manglende sikkerhet kartlegges for de systemer som ikke har oversikt eller rutiner som angår lagring og
behandling av personopplysni nger.

Systemeierne svarer at det for rundt en tredjedel av systemene finnes rutiner for melding og håndtering av
avvik. På grunn av den lave svarprosenten vet vi ikke om dette tallet stemmer. Vi har imidlertid fått bekreftet
og dokumentert at avvik blir registrert, dokumentert og håndtert i det nye kvalitetssystemet, jf kapittel 5.5.
Etter vår oppfatning bør beskrevet ruti ne for avvikshåndtering i Ringerike kommune under kapittel 5.5
tydeliggjøres i sterkere grad.

Når det gjelder sikring av tekniske og fysiske informasjonssystemer er det en stor andel respondenter
(systemansvarlige) som ikke vet om dette er sørget for . Det tekniske og de fysiske enhetene er samlet hos IT -
enheten i kommunen hvor vi fant vi fysisk s ikring å være tilfredsstillende. V i vurde rer det imidlertid slik at det
kan være behov for tydeliggjøring rundt dette overfor systemansvarlige.

Revisjonskriteriene vurderes samlet sett i det vesentlige å være oppfylt. Vi ser imidlertid at svarene fra
kartleggingen viser at det har rådet noe usikkerhet på området blant respondentene og at dette indikerer
behov for klargjøring.
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Personvern
Ringerike kommune har hatt frivillig ordning med personvernombud siden 2009. Personvernombudet skal ha
en uavhengig rolle , gi rå d og veiledning , og bør ikke være delaktig i utøvelse eller iverksettelse av konkrete
tiltak.

O mbudsrollen bør kontraktfestes eller inngås i en stillingsbeskrivelse. V år gjennomgang og svar på
kartlegging viser at kommunen bør styrke rammebetingelsene for personvernombudets rolle og funksjon ,
også sett i lys av skjerpede krav i ny personvernlovgivning, se kap 9. Vi vurderer det slik at de utledede
revisjon skriteriene tilknyttet problemstillingen til dels har vært mangelfullt oppfylt. Administrasjonen har
imidlertid opplyst oss nå i avslutningsfasen av prosjektet om at det er utført et arbeid med tilpasning til nytt
regelverk slik at det er grunn til å a nta at dette er tatt hånd om.

11. Anbefaling

Utover våre vurderinger og synspunkter som fremkommer i kapittel 10 så avgis rapporten uten formulerte
anbefalinger fra revisjonens side. Administrasjonen har etter vår oppfatning over tid jobbet systematisk og
foretatt nødvendige grep for å oppnå en tilfredsstillende tilnærming til informasjonssikkerhet og personvern .
Implementeringsarbeidet av vedtatt digitaliseringsstrategi pågår fortsatt og det for tidlig å svare på hvilke
effekter det te pågående arbeide t 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. Men det er vår vurdering at det kan være hensiktsmessig å se på om de
tiltak som nå konkret er iv erksatt, er gjennomført og har virket etter sin hensikt, når noe tid har gått.

Vi vil også få presisere etter vår oppfatning viktigheten av at e t systematisk og forankret arbeid i hele
organisasjonen vil kunne bidra til å skape økt forståelse, sterkere e ierskap og dermed styrket ansvarsfølelse
hos den enkelte medarbeider tilknyttet prosesser for informasjonssikkerhet og personvern samt betydningen
av etterlevelsen av gjeldende lovverk på området.

Et utkast til rapport har blitt oversendt rådmannen til uttalelse. Rådmannens uttalelse i brev av
20 . augu st 2018 er vedlagt rapporten.

Drammen, den 23 . august 2018 .
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Referanser

Lover og forskrifter:

LOV - 2000 - 04 - 14 - 31, Lov om behandling av personopplysninger.

FOR - 2000 - 12 - 15 - 1265, Forskrift om behandling av personopplysninger.

FOR - 2004 - 06 - 25 - 988, Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen

Prop. 56 LS (2017 – 2018) Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og samtykke til
deltakelse i en beslutning i EØS - komiteen om innlemmelse av forordning (EU) n r. 2016/679 (generell
personvernforordning) i EØS - avtalen

EUROPAPARLAMENTS - OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/679 av 27. april 2016, om vern av fysiske personer i
forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om
oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning)

EØS - komiteens beslutning om endring av vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og
informasjonssamfunnstjenester) og protokoll 37 (om listen omhandlet i artikkel 101) ti l EØS - avtalen

EUROPAPARLAMENTS - OG RÅDSDIREKTIV 95/46/EF av 24.oktober 1995, om beskyttelse av fysiske personer i
forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger

Veiledere fra Datatilsynet:

«Kommunens Internkont roll. Verktøy for rådmenn, et redskap for å kontrollere kommunens etterlevelse av
personopplysningsloven», Datatilsynet 2012.

«En veiledning om internkontroll og informasjonssikkerhet», Datatilsynet, november 2009.

«Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysni ngsforskriften»

«En veiledning om internkontroll og informasjonssikkerhet»

«Veileder i sikkerhetsarkitektur. For virksomheter som behandler personopplysninger og sensitive
personopplysninger», Datatilsynet, august 2011.

«For virksomheter som behandler pe rsonopplysninger og sensitive personopplysninger», Datatilsynet august
2011.

«Veileder om databehandleravtaler», Datatilsynet.

«Kommuneundersøkelsen 2010 - 2011, Internkontroll og informasjonssikkerhet», Datatilsynet 15. februar
2011.

Hvorfor opprette person vernombud

Personvernombud – ombudets roller og arbeidsoppgaver

Eksterne dokumenter:

• Tilstandsvurdering for Ringerike kommune, virksomhetsområde IT, ACCENTURE.
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Dokumenter fra Ringerike kommune:

• Vedtatt Digitaliseringsstrategi 2018 - 2019
• Ringerike kommune – kommunal planstrategi 2016 - 2020
• Fagsystemer og ansvar i Ringerike kommune
• Instruks for informasjonssikkerhet i Ringerike kommune
• Veiledning til instruks for informasjonssikkerhet i Ringerike kommune
• Sikkerhetsmål
• Retningslinjer for lagring av filer i ko mmunens IT - systemer
• Retningslinjer for bruk av arbeidsgivers datautstyr
• Databehandleravtaler i Ringerike kommune
• Prosedyre for etablering av ny databehandleravtale
• Skjema – bestilling av tilganger til IT - systemer
• Helpdesk
• Personvernombud
• Personvernerklæri ng
• Kravspesifikasjon IKT – standarder for informasjon - , kommunikasjon og telefonsystemer i Ringerike

kommune
• Måldokument for nettverk
• Elektronisk meldingsutveksling – Ringerike kommune
• Digitaliseringsstrategi i arbeid
• IT - enhetens utredning for tilgjengelig e IKT - tjenester i Ringerike kommune 24/7
• Brukerbehandling – Ringerike kommune
• T ertialrapport er – april 2017

Sider fra internett:

www.ringerike.kommune.no

D irektoratet for forvaltning og IK T – Difi
www.internkontroll.infosikkerhet.difi.no/regelverkskrav

Datatilsynet
https://www.datatilsynet.no/Sikkerhet - internkontroll/internkontroll_informasjonssikkerhet/Begreper - regler -
informasjonssikkerhet
https://www.dat atilsynet.no/regelverk - og - skjema/nye - personvernregler/

Kommunal informasjonssikkerhe t
http://kins.no/

Regjeringen og Stortinget
https://ww w.regjeringen.no/no/tema/statlig - forvaltning/personvern/id1373/
https://www.stortinget.no/no/Saker - og - publikasjoner/Saker/Sak/?p=71721
https://www.stortinget.no/no/Saker - og - publikasjoner/Saker/Sak/?p=71720

Europalov – en del av stiftelsen lovdata
http://www.europalov.no/lae r - mer/eu - rettsaktene
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Rådmannens uttalelse til rapportutkast om Informasjonssikkerhet og personvern

Kommentarene vil vise til de ulike punktene i rapporten:

2.1. Datainnsamling/2.2. Respons på spørreundersøkelsene

Kommunalsjefene er som prinsipp oppført som forslag til systemeiere for fagsystemene inn enfor sin
sektor.

Utsendelsen av spørreundersøkelsen kom uventet på kommunalsjefene, og det var vanskelig å forstå
hvorfor den ble sendt ut og hva som var etterspurt. Kommunalsjef for økonomi tok kontakt med
ansvarlig revisor, og sammen ble vi enige om at kommunalsjefene ikke skulle svare på undersøkelsen
i påvente av mer informasjon. Dessverre fikk vi ikke mer informasjon, og spørreskjemaene ble derfor
ikke besvart i stor utstrekning.

5.1. Strategisk IKT - planlegging

Høsten 2016 utarbeidet Accenture en tilstandsvurdering for IT i Ringerike kommune innenfor
virksomhetsområdet IT. Accenture avdekket at Ringerike kommune ikke hadde et modent nok
forhold til sikkerhet og risiko knyttet til informasjonssikring. Rapporten ble lagt fram for formannskap
og kommu nestyret i 2017.

Ringerike kommunes «Digitaliseringsstrategi» ble vedtatt av kommunestyret 1. februar 2018.

I forbindelse med utarbeidelse av tilstandsvurderingen og digitaliseringsrapporten ble ledelsens
kompetanse innenfor informasjonssikkerhet styrket, og i budsjettet for 2018 ble det satt av midler til
å ansette en sikkerhetssjef som skal ha informasjonssikkerhetsarbeidet i Ringerike kommune som sin
hovedoppgave.

Det har tatt noe tid å få på plass sikkerhetssjef, da dette er en stilling som det er krev ende å
rekruttere. Planen er at i løpet av høsten 2018 skal sikkerhetssjefen være tilsatt.

I påvente av at sikkerhetssjefen starter i Ringerike kommune, er sikkerhetssekretatiatet aktivt.

Videre er det med utgangspunkt i Digitaliseringsstrategien nå startet opp ett kompetanseprosjekt
som skal heve den digitale kompetansen hos alle Ringerike kommunes ansatte. Som første steg i
prosjektet, er det nå sendt ut en spørreundersøkelse til alle ans atte hvor den enkelte bes om å
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vurdere sine ferdigheter innenfor 12 områder, og også om de trenger opplæring innenfor disse
områdene. Ett av områdene er personvern.

For å forberede Ringerike kommune som organisasjon til GDPR, er vi i ferd med å gjennomføre ett
prosjekt med følgende milepæler:

Prosjektet avsluttes i september 2018, og etter det tas arbeidet over som en del av den enkelte
sektors drift.

Alle enheter i kommunen har vært med på prosjektet, og opplevelsen er at kompetansen om
personvern er b etraktelig hevet, samt at risikovurderinger ved bruk av personopplysninger nå foretas
på en mye bedre måte.

Sikkerhetssjefen vil få i oppgave å følge opp sektorene og deres arbeid med personvernopplysninger.

5.5. Håndtering av kvalitet og avvikshåndtering

Ringerike kommune har tilsatt kvalitetssjef som starter 20. august 2018. Dette vil styrke arbeidet med
systematisk oppføling av kvalitet og avvikshåndtering, herunder internkontroll.

8.1 Personvernombud

Ringerike kommune har fram til i dag hatt ett frivi llig personvernombud. Som en konsekvens av
GDPR, skal alle virksomheter ha ett personvernombud. Ringerike kommune ønsker å skaffe seg
erfaring på hvor stort arbeidsmengde ett personvernombud vil ha, og anskaffer høsten 2018 ett
personvernombud i markedet f or en to - årsperiode. Deretter vil vi gjøre en evaluering, og se på om vi
skal tilsette et personvernombud i Ringerike kommune, eventuelt i samarbeid med omliggende
kommuner.
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Med hilsen
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Kommunalsjef
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Vedlegg 2 – R SK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon

Nedenfor følger et kort resyme av RSK 001, med de viktigste punktene som skal følges.

Standard for f orvaltningsrevisjon67 ble f astsatt av styre i NKRF (Norges kommunerevisorers forening)
1. februar 2011 . Standarden gjelder som god kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjonsprosjekter .
Den består av grunnleggende prinsipper og revisjonshandlinger i forvaltningsrevisjon.

Standarden er bygget opp med 47 punkter hvor noen er anbefalinger og noen er obligatoriske krav.

Punkt Innhold Punkt Innhold
1 - 5 Innledning 26 - 30 Metode og data
6 - 9 Krav til revisor 31 - 33 Vurderinger og konklusjoner

10 - 11 B estilling 34 Anbefalinger
12 - 17 Revisjonsdialogen 35 - 41 Prosjektrapport
18 - 19 Prosjektplan 42 - 44 Dokumentasjon
20 - 21 Problemstilling(er) 45 - 47 Kvalitetssikring og kvalitetskontroll
22 - 25 Revisjonskriterier

Gjennomføring av forvaltnin gsrevisjon er en lovpålagt oppga ve i kommuner og fylkeskommuner, og
k ontrollutvalget skal påse at det årlig blir gjennomført forvaltningsrevisjon . D et skal utarbeides plan for
forvaltningsrevisjon basert på en overordnet analyse , og denne skal vedtas av ko mmunestyret eller
fylkestinget.

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger.
Forvaltningsrevisjon skal ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller
fylkeskommunens folkevalgte organer.

Krav til revisor:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor må oppfylle gitte kvalifikasjonskrav . Denne må også sørge for at
forvaltningsrevisjonen gjen nomføres med tilstrekkelig kunnskap om og ferdigheter i relevant metodikk, og
med tilstrekkelig kunnskap om temaet som revisjonen omhandler.

Revisor skal være uavhengig og objektiv ved utfø relsen av sine oppgaver. Dersom revisor benytter arbeid
utført av andre, skal revisor sikre at kravene til uavhengig het og objektiv itet er oppfylt også for disse .

Bestilling:

F orvaltningsrevisjonen må gjennomføres i s amsvar med kontrollutvalgets bestilling. Revisor må vurdere om
kontrollutvalgets bestilling lar seg gjen nomføre, om revisor er faglig uavhengig, og dersom det er nødvendig
må bestillingen avklares med kontrollutvalget .

Revisjonsdialogen:

Så tidlig som mulig i prosjektet – og senest før datainnsamlingen starter – skal revisor sende oppstartsbrev til
administ rasjonssjefen. Det bør også avholdes oppstartsmøte med administrasjonssjefen og reviderte enhete r
hvor det redegjøres for prosjektet og planlagt gjennomføring.

Hvis det underveis i prosjektet oppstår behov for å endre prosjektets problemstilling(er) eller annet som har
vesentlig betydning i forhold til bestillingen, skal dette avklares med kontrollutvalget.

Administrasjonssjefen skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten,
og høringssvaret skal vedlegges rapport en som går til behandling i kontrollutvalget.

67 http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Diverse_pdf - er/RSK_001_Standard_for_forvaltningsrevisjon_110201.pdf
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Prosjektplan , p roblemstillinger og r evisjonskriterier:

Det skal utarbeides en skriftlig prosjektplan for hvert prosjekt, med problemstilling(er).

Med utgangspunkt i bestillingen fra kontrollutvalget må revis or operasjonalisere problemstillingen(e) slik at
de blir tilstrekkelig konkretisert og avgrenset til å kunne besvares.

Med utgangspunkt i problemstillingen(e) skal det etableres revisjonskriterier, som skal være begrunnet i, og
utledet fra, autoritative k ilder innenfor det reviderte området. Revisjonskriteriene skal være relevante,
konkrete og i samsvar med de kravene som gjelder for forvaltningsrevisjonsobjektet innenfor den aktuelle
tidsperioden.

Metode og data:

Revisor må gjennom valg av metode sikre d ataenes relevans (gyldighet, validitet) i forhold til
problemstillingene, og datainnsamlingen må gjennomføres på en måte som sikrer dataenes pålitelighet
(reliabilitet). Det må innhentes data i tilstrekkelig omfang til å kunne gjøre vurderinger og svare på
problemstillingene. Ved bruk av intervjuer skal som hovedregel data verifiseres.

Data som inneholder personopplysninger, må behandles i tråd med lovkrav.

Vurderinger , konklusjoner og anbefalinger :

Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller
tilstand er i tråd med kriteriene. Vurderinger må være objektive og logiske. Revisor skal konkludere i forhold
til problemstillingene ved å se vurderingene av data opp mot revisjons kriteriene . D ersom det avd ekkes
vesentlige avvik skal d isse komme tydelig frem i forvaltningsrevisjonsrapporten.

Anbefalinger er ikke obligatorisk, men bør gis der dette er hensiktsmessig. Anbefalinger må aldri formuleres
som pålegg til administrasjonen, og det bør utvises varsomh et med å foreslå detaljerte løsninger.

Prosjektrapporten:

Det skal skrives rapport til hvert forvaltningsrevisjonsprosjekt. Rapporten bør utformes så leservennlig som
mulig.

Rapporten skal vise sammenhengen ("den røde tråden") mellom problemstillinger, r evisjonskriterier,
innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger. Praksis eller tilstand innen det
reviderte området må beskrives i et omfang som i tilstrekkelig grad underbygger revisors vurderinger og
konklusjoner.

Dokumentasjon:

Forvaltningsrevisjon skal dokumenteres på en måte som er tilstrekkelig til å gi en totalforståelse av utførelsen
av prosjektet, og til å underbygge revisors vurderinger og konklusjoner. Forhold som tilsier at det kan
foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres særskilt.

Dokumentasjon (revisjonsbevis) skal oppbevares i tråd med lovkrav.

Kvalitetssikring og kvalitetskontroll

Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres, for å sikre nødvendig faglig og metodisk kvalitet i
undersøkelse og r apport, samt at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier,
data, vurderinger og konklusjoner.

Revisjonsenheten må dokumentere at det er system for kvalitetskontroll.
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Vedlegg 3 – M etode

Prinsipper for metodebruk i forva ltningsrevisjon (RSK 001) bygger på vitenskapelig metode om
etterprøvbarhet av funn og rettslige prinsipper om at revidert enhet skal kunne få frem sitt syn ut fra vår
gjennomgang og vurdering av område vi ser på. Men ut fra ressursbruk og hensiktsmessighe t er vår
dokumentasjon og sikring denne ikke alltid så omfattende som vitenskapens og domstolene krav ofte er.

Ut fra en vitenskapelig og filosofisk side er det ingen informasjon/dokumentasjon som er helt objektiv eller
en kilde som er 100% pålitelig. I f orvaltningsrevisjon tilstreber vi at gjennomgangen blir mest mulig objektiv
og kildene vi benytter er så pålitelige som mulig. Nedenfor beskriver vi metoder og vurderinger av disse opp
mot bruken i forvaltningsrevisjon.

Ofte er forvaltningsrevisjon mer luk kede og definert enn forskning og etterforskning. Vi skal også sjelden
vurdere årsakssammenhenger. Dette påvirker også våre valg av metode. En av hovedhensiktene med
forvaltningsrevisjon er å få til læring og endring om det vurderes behov for dette. Ofte k an dette skje direkte
ved prosessen vi gjennomfører gjennomgangen. Enheten ser selv behov for endring. Det å pålegge endring er
en politisk prosess som er gjenstand for saksbehandling. Av den grunn vil ikke våre vurderinger få direkte
virkning for å sette i gang endringsprosesser.

Allikevel tilstreber vi at våre vurderinger er slik at de med stor sannsynlighet er relevante og riktige opp mot
problemstillingene vi har undersøkt.

Dette er en beskrivelse av de vanligste metodene vi bruker for dokumentinform asjon.

Nedenfor beskriver vi metoder, hvor disse normalt er hensiktsmessige å bruke, samt vår vurdering av styrker
og svakheter med disse metodene i forvaltningsrevisjon generelt.

• Dokumentanalyse

Eksempler på dette er rutinebeskrivelser, enkeltvedtak, reg nskapsdata, rapporter med mer. Styrker ved dette
er at vi går direkte i dokumenter som dokumenterer det vi skal se på. Bruker vi eksterne data slik som
rapporter og statistikk må vi ta hensyn til kvaliteten på disse dataene. Dette er metode som ofte er
hen siktsmessig da det ofte finnes dokumenter med relevant data for våre undersøkelser. Svakheten er at vi
barer fanger opp det som skriftlig er dokumentert. Er ofte aktuelt i de fleste forvaltningsrevisjoner. Når det
gjelder analyse av data er tall størrelser ofte enkle å analysere ved hjelp regneark eller spesialprogrammer for
tallanalyse. Tekstdokumenter er mer krevende å analysere og vurdere. Her benyttes ofte at vi ser etter
beskrivelser av området vis ser på eller at ord utrykk er brukt i dokumentene.

• Observasjon

Dette er metode som også brukes. Dette brukes ofte for å se om ting fysisk er på plass eller for å observere
adferd. Og observere fysiske er ofte ikke så ressurskrevende. Dette kan være brannsikring, fysiske
sikkerhetstiltak, renhold og hygien etiltak etc. Gir ofte et øyeblikks inntrykke og kan kreve betydelig kunnskap.
Og observere adferd krever enda mer kunnskap og utfordringer i forhold til tolkninger. Er også ofte
ressurskrevende. Egner seg i forvaltningsrevisjoner som ser på kvalitet, arbei dsmiljø med mer. Kan være
utfordrende og få bekreftet at det vi har observert er riktig og gjaldt over tid.

• Intervju / samtaler/gruppe intervjue

Egner seg når vi skal undersøke problemstiller som er beskrivende og åpne og det er begrenset med skriftlig
in formasjon. Utfordringer er å vurdere informasjon vi får inn gir et helhetlig bilde og i tilstrekkelig grad gir et
helhetlig bilde. Hvor stort et utvalg skal være for dette er også gjenstand for vurdering og hvordan vi skal
gjøre dette utvalget. Krever at v i dokumenterer samtalene og de som det er innhentet dokumentasjon fra
bekrefter at vår dokumentasjon gir et riktig bilde etter deres syn.
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• Spørreskjema

Egner seg ofte godt for innhenting av definerte problemstillinger med revisjonskriterier. Relativt lite
ressurskrevende å gjennomføre. Utfordringen ligger å få et tilstrekkelig antall svar opp mot mulige svar og
vurdere om svarende gir et godt nok bilde av helheten og virkeligheten på området.

Vår vurdering:

I metodedelen av denne rapporten har vi beskrev et hva vi har brukt av metoder og hvorfor. Vi tilstreber å
benytte flere kilder/metoder for å sikre vår dokumentasjon vår ut fra tildelte ressurser til prosjekt og
mulige kilder til informasjon. Vi har også vurdert relevans og påliteligheten i informasjone n vi har
innhentet. Grunnen til at vi i dette prosjektet har valgt metodene som er beskrevet i kapittel 2 i rapport tar
utgangspunkt i det vi har beskrevet over.
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V edlegg 4 – K ilder til og utledning av revisjonskriterier

Personopplysningsloven
Fo rmålet med loven er å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av
personopplysninger. Loven skal bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende
personvernhensyn. Loven gjelder krav til informasjon ssikkerhet rundt behandlingen av personopplysninger i
alle typer virksomheter.

Lovens § 13 har bestemmelser som angår informasjonssikkerhet. Den behandlingsansvarlige68 og
databehandleren69 skal gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstil lende
informasjonssikkerhet når det gjelder konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av
personopplysninger. Informasjonssystemet og sikkerhetstiltakene skal dokumenteres.

Lovens § 14 har bestemmelser angående internkontroll. Det skal etableres og holdes vedlike planlagte og
systematiske tiltak som er nødvendige for å oppfylle kravene. Tiltakene skal dokumenteres og være
tilgjengelige for medarbeiderne, Datatilsynet og Personvernnemda.

Relevant utdrag fra p ersonopplysningsloven

LOV - 200 0 - 04 - 14 - 31, Lov om be handling av personopplysninger.

§ 13. Informasjonssikkerhet

Den behandlingsansvarlige og databehandleren skal gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for
tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, i ntegritet og tilgjengelighet ved
behandling av personopplysninger.

For å oppnå tilfredsstillende informasjonssikkerhet skal den behandlingsansvarlige og databehandleren
dokumentere informasjonssystemet og sikkerhetstiltakene. Dokumentasjonen skal være tilg jengelig for
medarbeiderne hos den behandlingsansvarlige og hos databehandleren. Dokumentasjonen skal også være
tilgjengelig for Datatilsynet og Personvernnemnda.

En behandlingsansvarlig som lar andre få tilgang til personopplysninger, f.eks. en databehand ler eller andre
som utfører oppdrag i tilknytning til informasjonssystemet, skal påse at disse oppfyller kravene i første og
annet ledd.

Kongen kan gi forskrift om informasjonssikkerhet ved behandling av personopplysninger, herunder nærmere
regler om organ isatoriske og tekniske sikkerhetstiltak.

§ 14. Internkontroll

Den behandlingsansvarlige skal etablere og holde vedlike planlagte og systematiske tiltak som er nødvendige
for å oppfylle kravene i eller i medhold av denne loven, herunder sikre personopplysni ngenes kvalitet.

Den behandlingsansvarlige skal dokumentere tiltakene. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for
medarbeiderne hos den behandlingsansvarlige og hos databehandleren. Dokumentasjonen skal også være
tilgjengelig for Datatilsynet og Personvern nemnda.

Kongen kan gi forskrift med nærmere regler om internkontroll.

68 Behandlingsansvarlig: den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke
hjelpemidler som skal brukes (§ 2 punkt 4).
69 Dat abehandler: den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige (§ 2 punkt 5).
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Personopplysningsforskriften
Forskriftens kapittel 2 omhandler informasjonssikkerhet og inneholder detaljerte regler om hvordan
personopplysninger skal sikres i samsvar med § 13 i loven .

Formålet med behandlingen av personopplysninger og overordnede føringer for bruk av
informasjonsteknologi, skal beskrives i sikkerhetsmål. Valg og prioriteringer i sikkerhetsarbeidet skal
beskrives i en sikkerhetsstrategi. Bruk av informasjonssystemet sk al jevnlig gjennomgås for å klarlegge om
den er hensiktsmessig i forhold til virksomhetens behov, og om sikkerhetsstrategien gir tilfredsstillende
informasjonssikkerhet som resultat. Resultatet fra gjennomgangen skal dokumenteres og benyttes som
grunnlag f or eventuell endring av sikkerhetsmål og strategi.

Det skal føres oversikt over hva slags personopplysninger som behandles. Virksomheten skal selv fastlegge
kriterier for akseptabel risiko forbundet med behandlingen av personopplysninger.

Resultatet av ris ikovurderingen skal dokumenteres. Sikkerhetsrevisjon av bruk av informasjonssystemet skal
gjennomføres jevnlig. Bruk av informasjonssystemet som er i strid med fastlagte rutiner, og sikkerhetsbrudd,
skal behandles som avvik. Resultatet fra sikkerhetsrevisj on og avviksbehandlingen skal dokumenteres.

Autorisert bruk av informasjonssystemet skal registreres. Medarbeidere hos den behandlingsansvarlige skal
pålegges taushetsplikt for personopplysninger hvor konfidensialitet er nødvendig. Det skal treffes tiltak mot
uautorisert adgang til utstyr som brukes for å behandle personopplysninger. Det skal treffes tiltak mot
uautorisert innsyn i personopplysninger hvor konfidensialitet er nødvendig. Det skal treffes tiltak for å sikre
tilgang til personopplysninger hvor tilgjengelighet er nødvendig. Det skal treffes tiltak mot uautorisert
endring av personopplysninger der integritet er nødvendig.

Sikkerhetstiltak skal hindre uautorisert bruk av informasjonssystemet og gjøre det mulig å oppdage forsøk på
slik bruk. Forsøk på uautorisert bruk av informasjonssystemet skal registreres. Rutiner for bruk av
informasjonssystemet og annen informasjon med betydning for informasjonssikkerheten, skal
dokumenteres.

Kapittel 3 i forskriften omhandler internkontroll og forplikter kommu nen å ha relevante og systematiske
tiltak for etterlevelse av krav i personopplysningsregelverket. Internkontrollen innebærer å ha kjennskap til
gjeldende regler, ha tilstrekkelig og oppdatert dokumentasjon for gjennomføring av rutinene, og ha
dokumentasjo nen tilgjengelig for de den måtte angå. Kommunen skal også ha rutiner for oppfyllelse av sine
plikter og de registrertes rettigheter.

Relevant utdrag fra Personopplysningsforskriften

FOR - 2000 - 12 - 15 - 1265, Forskrift om behandling av personopplysninger.

§ 2 - 1. Forholdsmessige krav om sikring av personopplysninger

Reglene i dette kapittelet gjelder for behandling av personopplysninger som helt eller delvis skjer med
elektroniske hjelpemidler der det for å hindre fare for tap av liv og helse, økonomisk tap elle r tap av anseelse
og personlig integritet er nødvendig å sikre konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet for opplysningene.

Der slik fare er til stede skal de planlagte og systematiske tiltakene som treffes i medhold av forskriften, stå i
forhold til sannsynligheten for og konsekvens av sikkerhetsbrudd.

§ 2 - 3. Sikkerhetsledelse

Den som har den daglige ledelsen av virksomheten som den behandlingsansvarlige driver, har ansvar for at
bestemmelsene i dette kapittelet følges.

Formålet med behandling av per sonopplysninger og overordnede føringer for bruk av informasjonsteknologi,
skal beskrives i sikkerhetsmål.

Valg og prioriteringer i sikkerhetsarbeidet skal beskrives i en sikkerhetsstrategi.
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Bruk av informasjonssystemet skal jevnlig gjennomgås for å klarle gge om den er hensiktsmessig i forhold til
virksomhetens behov, og om sikkerhetsstrategien gir tilfredsstillende informasjonssikkerhet som resultat.

Resultatet fra gjennomgangen skal dokumenteres og benyttes som grunnlag for eventuell endring av
sikkerhets mål og strategi.

§ 2 - 4. Risikovurdering

Det skal føres oversikt over hva slags personopplysninger som behandles. Virksomheten skal selv fastlegge
kriterier for akseptabel risiko forbundet med behandlingen av personopplysninger.

Den behandlingsansvarlige sk al gjennomføre risikovurdering for å klarlegge sannsynligheten for og
konsekvenser av sikkerhetsbrudd. Ny risikovurdering skal gjennomføres ved endringer som har betydning for
informasjonssikkerheten.

Resultatet av risikovurderingen skal sammenlignes med d e fastlagte kriterier for akseptabel risiko forbundet
med behandling av personopplysninger, jf. første ledd og § 2 - 2.

Resultatet av risikovurderingen skal dokumenteres.

§ 2 - 5. Sikkerhetsrevisjon

Sikkerhetsrevisjon av bruk av informasjonssystemet skal gjenn omføres jevnlig.

Sikkerhetsrevisjon skal omfatte vurdering av organisering, sikkerhetstiltak og bruk av kommunikasjonspartner
og leverandører.

Dersom sikkerhetsrevisjonen avdekker bruk av informasjonssystemet som ikke er forutsatt, skal dette
behandles som avvik, jf. § 2 - 6.

Resultatet fra sikkerhetsrevisjon skal dokumenteres.

§ 2 - 6. Avvik

Bruk av informasjonssystemet som er i strid med fastlagte rutiner, og sikkerhetsbrudd, skal behandles som
avvik.

Avviksbehandlingen skal ha som formål å gjenopprette norma l tilstand, fjerne årsaken til avviket og hindre
gjentagelse.

Dersom avviket har medført uautorisert utlevering av personopplysninger hvor konfidensialitet er nødvendig,
skal Datatilsynet varsles.

Resultatet fra avviksbehandling skal dokumenteres.

§ 2 - 7. O rganisering

Det skal etableres klare ansvars - og myndighetsforhold for bruk av informasjonssystemet.

Ansvars - og myndighetsforhold skal dokumenteres og ikke endres uten autorisasjon fra den
behandlingsansvarliges daglige leder.

Informasjonssystemet skal ko nfigureres slik at tilfredsstillende informasjonssikkerhet oppnås.

Konfigurasjonen skal dokumenteres og ikke endres uten autorisasjon fra den behandlingsansvarliges daglige
leder.

Bruk av informasjonssystemet som har betydning for informasjonssikkerheten, skal utføres i henhold til
fastlagte rutiner.

§ 2 - 8. Personell

Medarbeidere hos den behandlingsansvarlige skal bare bruke informasjonssystemet for å utføre pålagte
oppgaver, og selv være autorisert for slik bruk.

Medarbeiderne skal ha nødvendig kunnskap fo r å bruke informasjonssystemet i samsvar med de rutiner som
er fastlagt.
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Autorisert bruk av informasjonssystemet skal registreres.

§ 2 - 9. Taushetsplikt

Medarbeidere hos den behandlingsansvarlige skal pålegges taushetsplikt for personopplysninger hvor
konfi densialitet er nødvendig. Taushetsplikten skal også omfatte annen informasjon med betydning for
informasjonssikkerheten.

§ 2 - 10. Fysisk sikring

Det skal treffes tiltak mot uautorisert adgang til utstyr som brukes for å behandle personopplysninger etter
for skriften her.

Sikkerhetstiltakene skal også hindre uautorisert adgang til annet utstyr av betydning for
informasjonssikkerheten.

Utstyr skal installeres slik at ikke påvirkning fra driftsmiljøet får betydning for behandlingen av
personopplysninger.

§ 2 - 11. Sikring av konfidensialitet

Det skal treffes tiltak mot uautorisert innsyn i personopplysninger hvor konfidensialitet er nødvendig.

Sikkerhetstiltakene skal også hindre uautorisert innsyn i annen informasjon med betydning for
informasjonssikkerheten.

Pers onopplysninger som overføres elektronisk ved hjelp av overføringsmedium utenfor den
behandlingsansvarliges fysiske kontroll, skal krypteres eller sikres på annen måte når konfidensialitet er
nødvendig.

For lagringsmedium som inneholder personopplysninger h vor konfidensialitet er nødvendig, skal behovet for
sikring av konfidensialitet fremgå ved hjelp av merking eller på annen måte.

Dersom lagringsmediet ikke lenger benyttes for behandling av slike opplysninger, skal opplysningene slettes
fra lagringsmediet.

§ 2 - 12. Sikring av tilgjengelighet

Det skal treffes tiltak for å sikre tilgang til personopplysninger hvor tilgjengelighet er nødvendig.

Sikkerhetstiltakene skal også sikre tilgang til annen informasjon med betydning for informasjonssikkerheten.

Alternati v behandling skal forberedes for de tilfeller informasjonssystemet er utilgjengelig for normal bruk.

Personopplysninger og annen informasjon som er nødvendig for gjenoppretting av normal bruk, skal kopieres.

§ 2 - 13. Sikring av integritet

Det skal treffes t iltak mot uautorisert endring av personopplysninger der integritet er nødvendig.

Sikkerhetstiltakene skal også hindre uautorisert endring av annen informasjon med betydning for
informasjonssikkerheten.

Det skal treffes tiltak mot ødeleggende programvare.

§ 2 - 14. Sikkerhetstiltak

Sikkerhetstiltak skal hindre uautorisert bruk av informasjonssystemet og gjøre det mulig å oppdage forsøk på
slik bruk.

Forsøk på uautorisert bruk av informasjonssystemet skal registreres.

Sikkerhetstiltak skal omfatte tiltak som ik ke kan påvirkes eller omgås av medarbeiderne, og ikke være
begrenset til handlinger som den enkelte forutsettes å utføre.

Sikkerhetstiltak skal dokumenteres.
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§ 2 - 15. Sikkerhet hos andre virksomheter

Den behandlingsansvarlige skal bare overføre personopply sninger elektronisk til den som tilfredsstiller
kravene i forskriften her.

Den behandlingsansvarlige kan overføre personopplysninger til enhver dersom overføringen skjer i samsvar
med reglene i personopplysningsloven §§ 29 og 30, eller når det er fastsatt i lov at det er adgang til å kreve
opplysninger fra et offentlig register.

Leverandører som gjennomfører sikkerhetstiltak, eller gjør annen bruk av informasjonssystemet på den
behandlingsansvarliges vegne, skal tilfredsstille kravene i dette kapittelet.

De n behandlingsansvarlige skal etablere klare ansvars - og myndighetsforhold overfor
kommunikasjonspartnere og leverandører. Ansvars - og myndighetsforhold skal beskrives i særskilt avtale.

Den behandlingsansvarlige skal ha kunnskap om sikkerhetsstrategien hos kommunikasjonspartnere og
leverandører, og jevnlig forsikre seg om at strategien gir tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

§ 2 - 16. Dokumentasjon

Rutiner for bruk av informasjonssystemet og annen informasjon med betydning for informasjonssikkerheten,
sk al dokumenteres.

Dokumentasjon skal lagres i minst 5 år fra det tidspunkt dokumentet ble erstattet med ny gjeldende utgave.

Registrering av autorisert bruk av informasjonssystemet og av forsøk på uautorisert bruk, skal lagres minst 3
måneder. Det samme gje lder registreringer av alle andre hendelser med betydning for
informasjonssikkerheten.

§ 3 - 1. Systematiske tiltak for behandling av personopplysninger

Den behandlingsansvarlige skal etablere internkontroll i samsvar med personopplysningsloven § 14. De
syst ematiske tiltakene skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter og størrelse i det omfang det er nødvendig
for å etterleve krav gitt i eller i medhold av personopplysningsloven, med særlig vekt på bestemmelser gitt i
medhold av personopplysningsloven § 13 .

Internkontroll innebærer at den behandlingsansvarlige blant annet skal sørge for å ha kjennskap til gjeldende
regler om behandling av personopplysninger, tilstrekkelig og oppdatert dokumentasjon for gjennomføring av
de ovenstående rutiner, samt ha denne dokumentasjonen tilgjengelig for de den måtte angå.

Den behandlingsansvarlige skal også ha rutiner for oppfyllelse av sine plikter og de registrertes rettigheter
etter det til enhver tid gjeldende personvernregelverk, herunder ha rutiner for

a) innhenting og kontroll av de registrertes samtykke, jf. personopplysningloven §§ 8, 9 og 11,
b) vurdering av formål med behandling av personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven §

11 bokstav a,
c) vurdering av personopplysningenes kvalitet i forhold til det define rte formålet med behandling av

opplysningene, jf. personopplysningsloven §§ 11 bokstav d og e, 27 og 28, samt oppfølging av
eventuelle avvik,

d) oppfyllelse av begjæringer om innsyn og informasjon, jf. personopplysningsloven §§ 16 til 24,
e) oppfyllelse av krav fra den registrerte om reservasjon mot visse former for behandling av

personopplysninger, jf. personopplysningsloven §§ 25 og 26,
f) oppfyllelse av personopplysningslovens regler om melde - og konsesjonsplikt, jf.

personopplysningsloven §§ 31 til 33.

Databehan dlere som behandler personopplysninger på oppdrag fra behandlingsansvarlige, skal behandle
opplysningene i samsvar med rutiner behand l ingsansvarlige har oppstilt.
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eForvaltningsforskriften
Personopplysningsloven og – forskriften har krav til informasjonssik kerhet rundt behandlingen av
personopplysninger i alle virksomheter. Disse kravene har samtidig mye felles med kravene i
eForvaltningsforskriften § 15, som gjelder all informasjonsbehandling i forvaltningsorgan.

Forskriftens § 15 stiller krav om styring og kontroll med informasjonssikkerheten generelt i all
informasjonsbehandling som offentlige virksomheter har ansvaret for. Kravene til informasjonssikkerhet i
personopplysningsregelverket kan etterleves70 med utgangspunkt i eForvaltningsforskriften § 15.

For skriftens formål er å legge til rette for sikker og effektiv bruk av elektronisk kommunikasjon med og i
forvaltningen. Den skal fremme forutsigbarhet og fleksibilitet og legge til rette for samordning av sikre og
hensiktsmessige tekniske løsninger. Forskri ften skal legge til rette for at enhver på en enkel måte kan utøve
sine rettigheter og oppfylle sine plikter overfor det offentlige.

Forskriftens § 15 forplikter forvaltningsorgan som benytter elektronisk kommunikasjon å beskrive mål og
strategi for inform asjonssikkerhet i virksomheten (sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi). Disse skal danne
grunnlaget for forvaltningsorganets internkontroll (styring og kontroll) på informasjonssikkerhetsområdet.
Sikkerhetsstrategien og internkontrollen skal inkludere releva nte krav som er fastsatt i annen lov, forskrift
eller instruks. Internkontrollen bør være en integrert del av virksomhetens helhetlige styringssystem.

Relevant utdrag fra eForvaltningsforskriften

FOR - 2004 - 06 - 25 - 988, Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen

§ 1. Forskriftens formål og anvendelsesområde

Forskriftens formål er å legge til rette for sikker og effektiv bruk av elektronisk kommunikasjon med og i
forvaltningen. Den skal fremme forutsigbarhet og fleksibilitet og legge til rett e for samordning av sikre og
hensiktsmessige tekniske løsninger. Forskriften skal legge til rette for at enhver på en enkel måte kan utøve
sine rettigheter og oppfylle sine plikter overfor det offentlige.

Forskriften gjelder for elektronisk kommunikasjon m ed forvaltningen og for elektronisk saksbehandling og
kommunikasjon i forvaltningen når ikke annet er bestemt i lov eller i medhold av lov.

Denne forskrift gir ikke grunnlag for å gjøre unntak fra de alminnelige reglene om forsvarlig saksbehandling i
forva ltningsloven.

§ 15. Internkontroll på informasjonssikkerhetsområdet

Forvaltningsorgan som benytter elektronisk kommunikasjon skal ha beskrevet mål og strategi for
informasjonssikkerhet i virksomheten (sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi). Disse skal danne grunnlaget for
forvaltningsorganets internkontroll (styring og kontroll) på informasjonssikkerhetsområdet.
Sikkerhetsstrategien og internkontrollen skal inkludere relevante krav som er fastsatt i annen lov, forskrift
eller instruks.

Forvaltningsorganet ska l ha en internkontroll (styring og kontroll) på informasjonssikkerhetsområdet som
baserer seg på anerkjente standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet. Internkontrollen bør være
en integrert del av virksomhetens helhetlige styringssystem. Det organet departementet peker ut skal gi
anbefalinger på området.

Omfang og innretning på internkontrollen skal være tilpasset risiko.

I den utstrekning det er relevant skal sikkerhetsstrategien og internkontrollen for øvrig også adressere, og om
nødvendig s tille krav til, bl.a.:

70 Regelverkskrav, www.internkontroll.infosikkerhet.difi.no/regelverkskrav , Direktoratet for forvaltning og IKT.
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a) prosedyrer for anskaffelse, bruk, oppbevaring og sikring av signaturfremstillingsdata, passord/PIN -
koder og dekrypteringsnøkkel knyttet til personlige sertifikat eller sertifikat for ansatt i forvaltningen,
jf. § 17, § 19 og § 22,

b) p rosedyrer for anskaffelse, bruk, oppbevaring og sikring av signaturfremstillingsdata, passord/PIN -
koder og dekrypteringsnøkkel knyttet til virksomhetssertifikat, jf. § 16 og § 23,

c) prosedyrer for å etablere og opprettholde et sikkert brukermiljø der det ben yttes elektroniske
signaturer, kryptering eller andre sikkerhetstjenester, jf. § 20,

d) prosedyrer for varsling og tilbaketrekking av sertifikat og passord/PIN - koder ved mistanke om tap
eller misbruk, jf. § 25,

e) prosedyrer for kontroll av sertifikater og tilba ketrekkingslister ved mottak av melding utstyrt med
elektronisk signatur, herunder krav til hvor oppdatert informasjon om sertifikaters status bør være
for de ulike formål sertifikatene benyttes for, jf. § 27,

f) prosedyrer for å nekte bruk av sertifikat mv. ved misbruk av elektronisk kommunikasjon med
forvaltningen, jf. § 14,

g) prosedyrer for behandling av personopplysninger og taushetsbelagt informasjon, jf. § 5 og § 26, se
også personopplysningsloven § 13 og personopplysningsforskriften kap. 2,

h) prosedyrer for sikkerhetskopiering, oppbevaring og deponering av dekrypteringsnøkkel for
opplysninger som angår forvaltningsorganet, jf. § 24.

Veiledere og anbefalinger fra Datatilsynet

Internkontroll og informasjonssikkerhet71

Det forventes at personopplysninger sikre s på en forsvarlig måte og at administrasjonssjef ser etter at dette
blir gjort. I praksis betyr det å sørge for at virksomheten har oversikt over hvilke plikter som gjelder, hvordan
opplysninger behandles og sikres, og at alle rutiner knyttet til dette er godkjent og blir fulgt opp av alle
ansatte72.

Informasjonssikkerhet dreier seg om å håndtere risiko relatert til virksomhetens informasjonsverdier og
behandling av personopplysninger73. Informasjonssikkerhet omfatter her beskyttelse av:

• Konfidensialitet – h indre uvedkommende i å få tilgang på opplysningene
• Integritet – ingen uautorisert eller utilsiktet endring av opplysninger
• Tilgjengelighet – opplysningene er tilgjengelige når tilgang er nødvendig

Informasjonssikkerhet ved behandling av personopplysninger skal være en tilpasset sikring av tekniske og
fysiske informasjonssystemer74. Informasjonssikkerheten skal bygges ut fra virksomhetens utføring og
dokumentasjon av følgende hovedelementer:

• Risikovurdering - en vurdering av hvilken risiko bruk av informas jonssystemet medfører for de ulike
opplysninger som behandles i virksomheten. Ut fra resultatet av risikovurderingen skal det
iverksettes nødvendige organisatoriske og tekniske tiltak for å oppnå et akseptabelt risikonivå.

• Internkontroll - dokumentasjon og gjennomføring av nødvendige rutiner i samsvar med
risikovurdering og kravene i personopplysningsforskriftens kapittel 2.

• Tekniske tiltak - dokumentasjon og gjennomføring av de tekniske sikkerhetstiltak som
risikovurderingen krever for å oppnå tilfredss tillende informasjonssikkerhet.

71 Veileder/internkontroll: https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/04_veiledere/internkontroll_veil.pdf
72 En veiledning om internkontroll og informasjonssikkerhet, Datatilsynet, november 2009, side 7.
73 En veiledning om internkontroll og informasjonssikkerhet, side 22.
74 Veileder i sikkerhetsarkitektur. For virksomheter som behandler personopplysninger og sensiti ve
personopplysninger. Datatilsynet, august 2011.
(footnote continued)
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Internkontroll og tekniske tiltak skal iverksettes ut fra resultatet av risikovurderingen.

De som fastsetter regelverk for hvordan personopplysninger skal behandles, forventer at virksomhetene har
en systematisk tilnær ming i etterlevelsen75. Først og fremst må man sette seg inn i de ulike bestemmelsene
for å avgjøre hvilke som er relevante i egen virksomhet. Noen bestemmelser har spesiell relevans for ledelsen
i virksomhetene, mens andre er ment å påvirke hvordan de ansa tte kan utføre sitt arbeide. For å ivareta krav
om en systematisk tilnærming må virksomhetene opprette en internkontroll.

Informasjonssikkerhet dreier seg om å håndtere risikoen for at personopplysninger og andre
informasjonsverdier blir ivaretatt på en t ilfredsstillende måte. Dette gjøres ved først å identifisere hvilke
personopplysninger virksomheten har. Deretter gjennomføres en risikovurdering for å avklare om
eksisterende sikkerhetstiltak er tilfredsstillende.

Dersom risikovurderingen avdekker mangle nde tiltak må det vurderes om nye tiltak skal iverksettes for å
oppnå tilfredsstillende sikkerhetsnivå for personopplysningene. Kontrollrutiner må utarbeides og jevnlig
følges, for å kontrollere at tiltakene blir fulgt opp og virker etter hensikten.

Denn e fremgangsmåte n sam men med tilhørende rutiner kan utgjøre virksomhetens styringssystem for
informasjonssikkerhet. Dette systemet for informasjonssikkerhet vil være en sentral del av virksomhetens
internkontroll76.

Kartlegging av norske kommuners etterlev else av personopplysningsloven

Våren 2010 iverksatte Datatilsynet en systematisk kartlegging77 av norske kommuners etterlevelse av
personopplysningsloven, med utgangspunkt i plikten kommunene har til å føre internkontroll. Kartleggingen
ble sendt alle kommu ner og fylkeskommuner og svarandelen var hele 96 %.

Kun 52 % av kommunene i undersøkelsen oppga å ha etablert internkontroll i samsvar med
personopplysningsloven78. Nær alle kommuner som oppga å ha etablert internkontroll har også prioritert å
etterleve re glene om informasjonssikkerhet79. Ringerike var en av kommunene som svarte ja på spørsmålet
om internkontroll var etablert80.

I Datatilsynets vurderinger etter kommuneundersøkelsen lager de en stereotypi av en kommune som mener
å ha etablert internkontroll b asert på resultatene i undersøkelsen81.

Den stereotype kommunen har:

• En samlet oversikt over behandling av personopplysninger
• Det rettslige grunnlaget er klarlagt
• Det er fastsatt rammer for informasjonssikkerhetsarbeidet og ansvaret er tydeliggjort

Den st ereotype kommunen har ikke:

• Gjennomført risikovurderinger for som dokumenterer forsvarlig håndtering av personopplysninger
• Etablert rutiner for å sikre den registrerte lovfestede rettigheter
• Etablert et fungerende system for avvikshåndtering

75 En veiledning om internkontroll og informasjonssikkerhet, side 7.
76 En veiledning om internkontroll og informasjonssikkerhet, side 8.
77 Kommuneundersøkelsen 2010 - 2011, Internkontroll og informasjonssi kkerhet, Datatilsynet 15. februar 2011.
78 Kommuneundersøkelsen side 5.
79 Kommuneundersøkelsen side 7.
80 Kommuneundersøkelsen side 15, vedlegg IV.
81 Kommuneundersøkelsen side 9 og 10.
(footnote continued)
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Datatilsynet målte kommunenes besvarelser mot kontrollspørsmål/kriterier82 som må oppfylles for å kunne
si at virksomheten har et fullt ut fungerende internkontrollsystem. Kun 7 % av kommunene som oppga å ha
etablert internkontroll i samsvar med personopplysningslovens krav, oppfyller kriteriene som bør være på
plass før en kan sies å ha en fullt ut fungerende internkontroll83. Et sted mellom 7 og 52 % av kommunene
har oppfylt kravene, avhengig av hvor strenge kriterier som legges til grunn.

Kriteriene Datatilsynet satte opp innebefattet blant annet;

• At virksomheten har oversikt over personopplysninger som behandles.
• At virksomheten har kontrollert det rettslige grunnlag for å behandle opplysningene.
• At det er fastsatt rammer og klargjort ansvar for informasjonssikkerhet .
• At det har vært gjennomført sikkerhetsrevisjoner i løpet av de siste 18 månedene.
• At det er etablert rutine av å håndtere avvik.
• At det er etablert rutiner for innsyn, retting og sletting av personopplysninger.

Kommuneundersøkelsen viser at komm unal sektor har utfordringer i forhold til etterlevelse av
bestemmelsene i personopplysningsloven. På bakgrunn av dette utarbeidet Datatilsynet et verktøy for
rådmenn for karlegging av situasjonen i egen kommune84.Verktøyet er lagt opp som en sjekkliste med 49
spørsmål der kommunen ideelt sett skal svare ja på alle relevante spørsmål. Da etterlever kommunen
personopplysningsloven på en god måte.

Personvernombudsordningen

Datatilsynets veileder til personvernombud er et hjelpemiddel for de som jobber som pe rsonvernombud.
Veiledere gir en innføring i personvernombudets rolle og arbeidsoppgaver85.

Personvernombudet skal bistå den som er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger
(behandlingsansvarlig) i arbeidet med å ivareta personvernet, ett er personopplysningsloven og
personopplysningsforskriften. Personvernombudets konkrete oppgaver avtales mellom personvernombudet
og den behandlingsansvarlige.

Datatilsynet anbefaler at oppgavene kontraktsfestes, eventuelt at de nedfelles i en stillingsbes krivelse.
Datatilsynet har gjort en tolkning av hva som omfattes av oppgavene dersom virksomheten skal få unntak fra
meldeplikten. Arbeidet til personvernombudet vil da omfatte:

• å påse at behandlinger av personopplysninger blir meldt til ombudet, og at me ldingene inneholder
korrekte og tilstrekkelige opplysninger,

• å føre en systematisk og offentlig tilgjengelig fortegnelse over behandlingene,
• å påse at behandlingsansvarlig har et system for internkontroll som tilfredsstiller

personopplysningslovens § 14, j f. personopplysningsforskriftens kapittel 3,
• å bistå de registrerte med å ivareta deres rettigheter etter reglene om behandling av

personopplysninger,
• å påpeke brudd på personopplysningsloven overfor behandlingsansvarlig,
• å gi Datatilsynet opplysninger der som tilsynet ber om det, herunder foreta undersøkelser i konkrete

saker,
• å holde seg orientert om utviklingen innen personvern, og
• å gi råd og veiledning til behandlingsansvarlig om behandling av personopplysninger og reglene for

dette.

82 Kommuneundersøkelsen side 5.
83 Kommuneundersøkelsen side 5.
84 Kommunens internkontroll, Verktøy for rådmenn. Et redskap for å kontrollere kommunens etterlevelse av
personopplysningsloven, Datatilsynet 2012.
85 Personvernombud, Ombudets rolle og arbeidsoppgaver, februar 2010, Datatilsynet.
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Vedlegg 5 – Oversi kt over de fleste fagsystemer i Ringerike
kommune

Administrasjon

Under administrasjon finnes kommunens fellessystemer , og t jenestene her er tilknyttet intern sone.

Sak og arkiv Fagsystem: EDB Sak/Arkiv (ESA)

Sak/arkivsystemet dekker kravet for elektr onisk saksbehandling og elektronisk arkiv som
definert i integrert arkivstyring i henhold til NOARK - 4 standarden, distribusjon og
oppfølging av prosesser med tilhørende saker og dokumenter i henhold til fullført
elektronisk saksbehandling.

• Løsning for ska nning av dokumenter til sak/arkivsystemet.
• Svar - UT elektronisk løsning for sending av post.

Lønn og personal Fagsystem: Visma Enterprise

IKT gir tilgang til systemer for håndtering av stillinger, lønn, søknader, fravær,
reiseregninger, forhandlinger , personal - og ressursstyring.
Løsningen omfatter også en ansattportal, som er en webbasert løsning for registrering av
bl.a. reiseregninger, overtid og fravær.

T imeregistrering Fagsystem: WinTid

Timeregistrering er tillitsbasert. Systemet gir mulig het for registrering av arbeidstid,
sykefravær, avspasering, feriedager ol. Det kan også rapportere overtid i henhold til
arbeidsmiljøloven.

• Ansatte logger selv tid
• Webbasert eller stemplingsur
• Full oversikt

Turnussystem Fagsystem: Tieto RS

Progra m for håndtering av ansatte som går i turnus, et moderne planleggingsverktøy for
ledere med ansvar for ansatte i turnusbaserte arbeidsforhold.

• Arbeidstidsplanlegging
• Full kontroll over bemanningen
• Webbasert løsning for ansatte
• Integrasjon mot lønn/pers onal systemer

Turnussystem er integrert med Visma Lønn.

Registeroppslag

Registeroppslag i folkeregisteret, arbeidstakerregisteret, foretaksregisteret etc.
Utgifter faktureres av Evry pr. oppslag og belastes IT - enheten.

Drift storkjøkken Fagsys tem: Gastromeny

Et datasystem som er tilrettelagt for etablering av praktiske og rasjonelle kostsystemer for
offentlig storkjøkken (med et integrert elektronisk bestillingssystem).
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Skjema på nett Fagsystem: KS - skjema

Et skjema er bærer av infor masjon og dermed en viktig komponent i en effektiv dialog
mellom to eller flere parter. Tjenesteområdet Skjema dekker tradisjonelle, trykte
papirskjemaer og elektroniske skjemaer på ulike formater.

Innbyggerportal Fagsystem: Løsningen utvikles av IKT

Innsyn for innbyggere og næringsvirksomheter direkte i sak/arkivsystem. I tillegg tilbys
noen utvalgte helelektroniske søknadsbehandlingsverktøy, som svarer søker direkte og
arkiverer søknaden, svar mm. direkte i sak/arkiv.
Gjennom portalen tilbys kommun ens innbyggere selvbetjente løsninger som en del av
døgnåpen forvaltning.
Portalen integrert med flere løsninger, bla.a. Folkeregister, Matrikkel,
Brønnøysundregistrene, Sak/Arkiv og kartløsninger.

Ansatt portal Fagsystem: EPI server, Intranett, Visma

I ansattportalen er det samlet all informasjon på ett sted og integrert systemer med
elektronisk saksbehandling som e - post, applikasjoner for økonomi, lønn, personal og saks -
/arkivsystemet.

Prosjektstyring Fagsystem: Installeres ila 2015/16

Web ve rktøy som gir oversikt over prosjekter i kommunene.
• Maler
• Dokumenter
• Oversikt over prosjektporteføljen

Spørreundersøkelser Fagsystem: ingen vedtatt felles system

Program for utforming og gjennomføring av elektroniske undersøkelser.
IT - enheten har en lokal installasjon av Lime survey og Organisasjon og Personal har et
abonnement på Questback.

Kursadministrasjon Fagsystem: Kompetanseportalen

Web system for administrasjon av kurs, samlinger, fora ol.
• Påmeldinger
• Informasjon til påmeldte
• Oppl æring
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Helse og omsorg

Systemene til helse og omsorg leveres på Sikker sone.

Sosialsystem Fagsystem: Sosio

Fagsystemet for sosialtjenesten som inneholder alle sentrale funksjoner for saksbehandling.
Løsningen omfatter, økonomisk beregning, anvisn ings - og remitteringsrutiner, journal og
postjournal og har en naturlig logisk arbeidsflyt som effektiviserer rutinene.
Systemet dekker behovene både til fagpersonalet og det merkantile personalet. Søknader
og saker blir styrt gjennom en formell behandlin g, slik at kravet til journalføring og
vedtaksrapportering blir ivaretatt. Alle vedtak kan fortløpende følges opp gjennom
iverksatte handlingsplaner, og det gis oversikt over økonomiske transaksjoner.

Løsningen gir:
• Journal/postjournal med mulighet for skanning
• Eksport av data til NAV Personkort
• Rapportering til SSB / KOSTRA
• Oppslag mot folkeregisteret
• Økonomisk rådgivning
• Sikkerhet

Pleie og omsorgssystem Fagsystem: Gerica

Et pasientjournalsystem som er utviklet for den daglige driften i plei e - , omsorgs - og
rehabiliteringssektoren. Systemet dekker behovene til en rekke fagprofesjoner innen dette
fagområdet. Med utgangspunkt i den enkelte tjenestemottaker holder systemet orden på
mottakers behov og kommunens tjenestetilbud.

• Saksbehandling
• Ele ktronisk pasientjournal
• Tiltaks - og pleieplan
• Legemiddelopplysninger

Helsestasjonssystem Fagsystem: HSpro

Fagsystem for helsestasjoner. Løsningen har egne moduler for fysioterapi, flyktning,
smittevern, skolehelsetjenesten, ungdomshelsetjenesten, u tenlandsvaksine og
svangerskapsomsorg, i tillegg til modul for helsestasjonstjeneste.

Journalsystem legevakt Fagsystem: System - X

Journalsystem for legevakt, fengselshelsetjenesten og flyktningmottak.

Skole og oppvekst

Fagsystemene i denne katego rien leveres på Intern sone og Elev sone der det er behov for tilgang for elever i
grunnskolen.

Barnehageadministrasjon Fagsystem: IST Extens

Systemet integreres og samhandler med kommunenes øvrige standard fagsystem for å
oppnå konsistente og ensartet registrerte opplysninger.

• Komplett søknadsbehandling basert på bruk av kommunens egne kriterier
• All informasjon om familie, barn og barnehageplass på ett sted
• Fakturering/foreldrebetaling håndterer alle aktuelle valg og rutiner for kommunen
• Stort utva lg av rapporter og statistikker
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Skoleadministrasjon Fagsystem: IST Extens

Systemet integreres og samhandler med kommunenes øvrige standard fagsystem for å
oppnå konsistente og ensartet registrerte opplysninger.

• Integrert løsning med opplysninger om kommunenes skoler, lærere, elever og
foresatte

• Enkel registrering av 1. klassinger og oppdatering av adresseregistre
• Fleksibel utskriftsfunksjon; vitnemål, klasselister med mer
• Fakturering – fungerer sømløst mot kommunens økonomisystemer

Dette systemet benyttes som grunnlag for generering av FEIDE tilganger for elever og
lærere.

Barnevernsystem Fagsystem: Familia

Systemet er et moderne saksbehandler - og administrativt verktøy for kommunalt
barnevern. Dette er ivaretatt gjennom gode rutiner, kvalit etssikring av datagrunnlag, et sett
av gjennomarbeidede maler og den omfattende huskelistefunksjonen som er en sentral del
av programmet enten du er leder, merkantil eller saksbehandler.

• Saksbehandler - og administrativt verktøy
• Gjennomarbeidede maler
• Ru tiner og kvalitetssikring

PPT - system Fagsystem: PPI

Fagsystem for pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) med moduler for bl.a.
• Registrering av klienter
• Henvendelsesdata
• Journalføring

Læringsplattform Fagsystem: Fronter

Digital læringsplattfor m tilgjengeliggjort på web. Skolene etablerer selv en struktur for
veiledning, støtte og administrasjon når det gjelder bruk av læringsplattformen og den
pedagogiske programvare som skolene kan benytte.

Voksenopplæring Fagsystem: Visma Velferd Voksenop plæring

En fagløsning for voksenopplæringen. Løsningen dekker undervisning både for
fremmedspråklige, grunnskole for voksne og annen spesialundervisning, samt
gjennomføring av språkpraksis.

Biblioteksystem Fagsystem: Bibliofil

Biblioteksystem er e t komplett biblioteksystem for registering av blant annet bøker,
tidsskrifter, CD'er og artikler. Systemet har websøk.

Kulturskolen Fagsystem: Visma Kulturskole

Fagsystemet leveres med alle nødvendige moduler for å administrere kulturskolen som
elever , disipliner, personalet, instrumenter, skoler/barnehager, skolekorps og timeplaner
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Teknisk, miljø og landbruk

Systemene i denne kategorien leveres på intern sone.

Matrikkel system

Fagsystem for matrikkel og kommunalteknisk virksomhet. Systeme t utvikles av Statens
kartverk.

Web innsyn Fagsystem: ISY Winmap

En webbasert løsning som gir innsyn i alle data registrert på en eiendom, Matrikkelen eller
andre integrerte registre. WebInnsyn har et enkelt brukergrensesnitt som krever lite
opplæring.

Areal forvaltning Fagsystem: ISY Eiendom

Et dataverktøy som gir oversikt over bygg og eiendommer slik at de kan forvaltes på en
rasjonell og økonomisk måte.

Tekniske systemer og kartprogram

Fagsystem for GIS, Matrikkel og kommunalteknisk virks omhet. Fagsystem: ISY Gprog

Systemet omfatter et bredt spekter av løsninger for etablering, forvaltning og bruk av
geografiske data. Lagring av kartdata, forvaltningsløsninger, saksbehandlerløsninger,
innsynsløsninger samt løsninger for landmåling.

G eoData

SOSI Shape brukes til å konvertere SOSI - data til shape - format og til å hente ut SOSI - data fra
shape - eller eksportfil (*.e00).

Naturforvaltning

Databasesystem som er laget for offentlig naturforvaltning og brukes for å ivareta
informasjon om naturtyper, artsforekomster, registreringer av vilt og andre rødlistede
arter.

Økonomi

Tilgang til fagsystemer i denne kategorien leveres på intern sone.

Skatteregnskap

Leveranse av IP - VPN kommunikasjonsløsning til Skattedirektoratet i Oslo fo r tilgang til
fagsystemet” Sofie”.

Økonomisystem Fagsystem: Visma Enterprise

Et økonomisystem med effektive rutiner for planlegging, økonomistyring og analyse som
enkelt tilpasser seg endring og utvikling av virksomheten. Økonomisystemet har
omfatten de funksjonalitet og fleksibel oppbygning som gir effektiv datafangst, overvåking
og rapportering av nøkkelinformasjon til en enkel operasjon.
Omfatter bl.a.

• Hovedbok, kunde - /leverandørreskontro, budsjett, anleggsregnskap og
betalingsformidling

• Effektiv e rutiner for automatposteringer, periodiseringer og avsetninger
• Utnytter moderne teknologi til elektronisk distribusjon av økonomisk informasjon



Buskerud Kommunerevisjon IKS

73 Ringerike kommune | 2018 | Informasjonssikkerhet og personvern

23.08.2018

Innfordringssystem Fagsystem: Procasso

Dette er et regnskaps - , kundeoppfølging og faktureringssystem so m sørger for overføring av
data fra økonomisystemet for håndtering av innfordringer.

Kontorstøtte

IKT leverer kontorstøttesystemet MS - Office. Tjenesten installeres automatisk og prises per bruker/maskin
(lisens).

Adobe Acrobat Pro

Med Adobe® Acro bat® Pro kan du levere profesjonell PDF - kommunikasjon. Opprett og
rediger PDF - filer med avansert medieinnhold, del informasjon med andre på en sikrere
måte og samle tilbakemeldinger mer effektivt.

Microsoft Visio

MS Visio er et verktøy for å utforme diagrammer med vektorgrafikk og er integrert med
øvrige MSOffice - produkter.
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Vedlegg 6 – Definisjoner av begreper, ord og uttrykk

Emne Definisjon

Avvik Bruk av informasjonssystemet som er i strid med fastlagte rutiner, og
sikkerhetsbrudd, skal anses som avvik.

Behandling av
personopplysninger

Enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling,
registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en
kombinasjon av slike bruksmåter.

Behandlingsansvarlig Den som bestemmer formåle t med behandlingen av
personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes.

Informasjonssystemet Samlebetegnelse på alt Pc - utstyr, systemer og nettverkskomponenter
som inngår i virksomhetens elektroniske databehandling.

Integritet Å sikre at inform asjonen og behandlingsmetodene er nøyaktige og
fullstendige.

Internkontroll Den behandlingsansvarlige skal etablere og holde vedlike planlagte og
systematiske tiltak som er nødvendig for å oppfylle kravene i loven
(Personopplysningsloven), herunder sikre personopplysningenes
kvalitet.

IKT Informasjon og kommunikasjonsteknologi

Kompromittering Brudd på konfidensialitet, tilgjengelighet eller integritet.

Konfidensialitet Å sikre at informasjonen er tilgjengelig bare for dem som har
autorisert tilgang.

Ko nfidensialitetsbeskyttelse Sikkerhetstiltak for å sikre informasjon mot innsyn, f. eks kryptering

Personopplysninger Opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Personopplysningsforskriften Forskrift til personopplysningsloven, 15. ( POF) desember 2000 nr.
1265.

Personopplysningsloven (POL) Lov om behandling av personopplysninger, 14. april 2000 nr. 31.

Personregister Registre der personopplysninger er lagret systematisk slik at
personopplysninger om den enkelte kan finnes igjen.

Ri sikovurdering Risikovurdering har til hensikt å undersøke hvor stor personvernrisiko
det er ved å bruke informasjonssystemet. Resultatet av vurderingen
skal sammenliknes med det risikonivå virksomheten kan akseptere.
Risikovurdering er en kombinasjon av en hendelses konsekvens og
sannsynligheten for at hendelsen inntreffer.

Samtykke En frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den registrerte om at
han eller hun godtar behandling av opplysninger om en selv.

Sensitive personopplysninger Opplysninge r om:

Rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs
oppfatning.

At en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en
straffbar handling.

Helseforhold.

Seksuelle forhold.

Medlemskap i fagforeninger.
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Emne Definisjon

Sikkerhets hendelse En hendelse som får konsekvenser for informasjonssikkerheten i
virksomheten.

Sikkerhetsmål Sikkerhetsmålene omfatter ledelsens beslutninger om til hva og
hvordan informasjonsteknologien skal benyttes i virksomheten for å
kunne oppnå sine øvrige m ål. Denne er en del av virksomhetens
øvrige totale målsetning.

Sikkerhetspolicy Sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi.

Sikkerhetstiltak Et administrativt, organisatorisk eller teknisk tiltak som etableres for å
hindre at en sikkerhetshendelse inntreffer.

Tilgjengelighet Å sikre autoriserte brukeres tilgang til informasjon og tilhørende
ressurser ved behov.
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RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OM INFORMASJONSSIKKERHET OG 

PERSONVERN 

 

 

 

Vedlegg: Rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS 

 

 

 

 Behandling: 

  Revisor redegjorde for rapporten. 

 

Kontrollutvalgets leder Karsten Lien fremmet følgende tilleggsforslag: 

 

Kontrollutvalget bes følge opp rapporten i løpet av første halvår 2019. 

 

 

  Votering: 

 Sekretariatets forslag og lederens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

  

 

 

  Vedtak i kontrollutvalget:  

 

1. Revisors redegjørelse tas til orientering. 

 

2. Kontrollutvalget tar rapport om informasjonssikkerhet og personvern til 

orientering og oversender denne til kommunestyret med følgende innstilling: 

  

Kommunestyret tar saken til orientering.  

 

  Kontrollutvalget bes følge opp rapporten i løpet av første halvår 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 RINGERIKE KOMMUNE 

Kontrollutvalget 
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SAKSFREMSTILLING: 

 

Kontrollutvalget i Ringerike kommune vedtok primo 2015 å gjennomføre forvaltningsrevisjon om 

informasjonssikkerhet og personvern. Vedlagt følger rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS 

(BKR), i tråd med vedtatt prosjektplan. 

 

Et utkast til denne rapporten er tidligere behandlet i kontrollutvalget den 15.06.18. Saken ble da tatt 

til foreløpig orientering. 

 

Følgende hovedproblemstilling er formulert: 

 

 Har Ringerike kommune en systematisk og tilfredsstillende tilnærming til 

informasjonssikkerhet og personvern?  

  

Kommunen skal dokumentere en systematisk og tilfredsstillende tilnærming til 

informasjonssikkerhet og personvern i tilknytning til følgende punkter:  

 

o En strategisk IKT-planlegging  

o IKT-prosesser og relasjoner  

o Kommunikasjon av ledelsens mål og retning  

o Vurdering og styring av IKT-risiko  

o Håndtering av kvalitet og avvikshåndtering  

  

Med utgangspunkt i dette, har BKR valgt å belyse hovedproblemstillingen ved å utlede følgende 

delproblemstillinger:  

 

 Er det etablert betryggende rutiner for og kontroller av hvilke personer som skal ha tilgang til 

kommunens IKT-systemer?  

o Rutiner for innmelding og utmelding.  

o Rutiner for å vurdere om korrekte personer har tilgang til aktuelle systemer, nettverk, 

programmer og data.  

o Rutiner for loggføring av brukt tilgang, for sporbarhet.  

 

 Er det etablert betryggende rutiner for sikring av kommunens data?  

o Rutiner for å gjenskape data, som sikkerhetskopiering av informasjon og 

reserveløsninger for maskinvare.  

 

 Er det etablert betryggende rutiner for personvern i kommunen?  

o Personvernombud  

 

Hva gjelder oppsummering og konklusjoner, så vises det til rapportens sammendrag på  

sidene 2-5.  

 

Rapporten avgis uten formulerte anbefalinger fra revisjonens side. Det er likevel vurderinger og 

synspunkter fra BKR i kapittel 10, som nok bør følges opp fra kontrollutvalgets side.  Ett område 

som er relevant, er kommunens arbeid med den nye personlovgivningen. Dette kan følges opp 

allerede i kontrollutvalgets neste møte. 

 

Sekretariatet foreslår ellers at kontrollutvalget følger opp andre relevante områder knyttet til 

rapporten primo 2019. 
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Rådmannens uttalelse til rapporten datert 20. august 2018 følger som vedlegg 1. 

 

 

 

ANBEFALING: 

 

Revisor vil redegjøre for rapporten i kontrollutvalgets møte 28.09. 2018.  

 

Det anbefales å ta revisors redegjørelse til orientering samt rapporten til orientering og oversende 

saken til kommunestyret. 

 

Det følger av ovenstående at kontrollutvalget bør følge opp enkelte områder videre. 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3986-2  Arkiv: 060  

 

Sak: 99/18 

 

Saksprotokoll - Forvaltningsrevisjon om informasjonssikkerhet og personvern  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Kommunestyret tar saken til orientering. 

Kontrollutvalget bes følge opp rapporten i løpet av første halvår 2019. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 11.10.2018: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3303-2  Arkiv: 047 &00  

 

Sak: 123/18 

 

Saksprotokoll - Godtgjøringsreglementet  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Saken oversendes Kommunestyret uten innstilling. 

 
 

Behandling i Formannskapet 25.09.2018: 

 

Hans-Petter Aasen (SP fremmet følgende forslag p.v.a. SP: 

«Det gjøres ingen endringer i gjeldende godtgjørelsesreglement. Varaordfører tilstås inntil 

20% frikjøp. For øvrig ingen økte godtgjørelser». 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag p.v.a. H, AP, Krf og V: 

«Saken oversendes Kommunestyret uten innstilling». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Johansens (H) forslag p.v.a H; AP, Krf og V og Aasens (SP) 

forslag p.v.a. SP ble Johansens (H) forslag vedtatt mot 2 stemmer (SP). 

 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3303-1   Arkiv:   

 

 

Godtgjøringsreglementet  
 

Forslag til vedtak: 

 

Godtgjøringsreglementet endres i tråd med Kommunestyrets vedtak av 5. april 2018 i sak 

32/18. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Det vises til KS sak 32/18 Evaluering av politisk ordning med varaordfører på heltid. Vedtaket 

lød som følger:  

  

1.  Varaordfører kjøpes fri 50%.  

Møtedager i kommunestyret og formannskap er inkludert i frikjøpet  

Øvrig frikjøp / tapt arbeidsfortjeneste etter behov av ordfører eller etter mandat av 

formannskapet.  

 

2.  Det avholdes 2 Formannskapsmøter i måneden  

a.  Et ordinært Formannskap avholdes med eventuelle gruppemøter for alle 

partier fra kl. 09:00 og hvor selve møtet begynner kl. 13:00 – behandler 

ordinære saker.  

b.  «Formannskap 2» avholdes med fokus områder som planarbeid, økonomi og 

samfunnsutvikling. Dette vil være en nyttig fellesarena og god møteplass 

mellom politikk, administrasjon og innbyggere. «Workshops», befaringer, 

eksterne besøk, informasjon fra næringsliv, organisasjoner og innbyggere kan 

være aktuelle denne dag. Dette avholdes som dagsmøte fra kl 09:00 til 16:30  

 

Bestrebe en «to veis modell». Vi anmoder om at saker som kan sendes direkte fra 

Hovedutvalg til Kommunestyret blir tatt vekk fra Formannskapets saksliste (dog ikke 

planutvalgssaker), slik at Formannskapet kan konsentrere seg om færre saker. Bruke 

delegeringsreglement bedre.  



- 

Formannskapet skal fortsatt avholde en årlig strategisamling over 2 dager (juni) 

  

3. Gruppeledermøte for alle partier:  

Fast gruppeledermøte for alle partier en gang pr. måned (februar-mai og september-

november). Dette avholdes den uka hvor det ikke er Kommunestyremøter eller 

Formannskapsmøter. Gruppeledermøte kan f.eks avholdes fra kl 15:00 til 17:00.  

 

4. Forslag om frikjøp av gruppeledere og utvalgsledere  

a.  Alle gruppeledere gis frikjøp tilsvarende 10%, dette kommer i tillegg til dagens 

møtegodtgjøringer. Frikjøpet benyttes til arbeidsmøter/kurs/konferanser og 

forberedelser mm. Denne ordningen vil gjøre det mulig for alle grupperinger å 

innhente tilstrekkelig informasjon. Gruppeleder for største parti i posisjonen 

og samlet for opposisjonen gis mulighet for ytterligere frikjøp tilsvarende 10 

%.  

b.  Utvalgsledere frikjøpes 10 %, dette for å gi ledere av hovedutvalg den samme 

informasjonsmuligheten som gruppeledere.  

c.  Det legges til grunn at gruppeledere eller utvalgsledere kan frasi seg deler av 

frikjøpt tid om ikke behov eller nødvendighet er tilstede.   

5.  Formannskapet vil ha halvårige orienteringer fra administrasjonen når ulike 

saker er planlagt fremmet til politisk behandling, slik at de ulike partiene kan 

sørge for god partimessig forankring ved behandling av disse sakene. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Kommunestyrets vedtak nødvendiggjør endringer i godtgjøringsreglementet. Det er 

kommunestyret som har vedtatt gjeldende reglement og det er således kommunestyret som 

skal vedta endringene, jfr. reglementets pkt. 11.6. Rådmannen er anmodet om å saksutrede 

endringen i reglementet. Rådmannen finner grunn til innledningsvis å presisere at 

kommunestyret selv velger hvordan de ønsker å organisere seg politisk.  

 

Reglementets pkt. 3.2.1 Varaordfører lyder som følger: 

 

Varaordføreren skal ha fast godtgjøring tilsvarende 20 % av ordførerens godtgjøring. 

Varaordfører skal som hovedregel ha en fast kontordag pr. uke. 

Ved tjeneste ut over 20 % tilstås godtgjøring. Ved tjeneste ut over 20 % skal dette 

avtales med ordfører på forhånd, og godtgjøres i henhold til ordførers godtgjøring. 

Ved sammenhengende tjeneste i ordførerens sykefravær og ferie er godtgjøringen lik 

ordførerens godtgjøring. 

I kommunestyret møter varaordfører som varaordfører, og møtegodtgjøring og tapt 

arbeidsgodtgjøring inngår i stillingsgodtgjøringen. 

 

Bestemmelsen foreslås endret til: 

 

Varaordføreren skal ha fast godtgjøring tilsvarende 50 % av ordførerens godtgjøring. 

Varaordfører skal som hovedregel ha 2,5 faste kontordager pr. uke. Møtedager i 

kommunestyret og formannskap er inkludert i frikjøpet. Øvrig frikjøp / tapt 

arbeidsfortjeneste etter behov av ordfører eller etter mandat av formannskapet.  



- 

Ved tjeneste ut over 50 % tilstås godtgjøring i henhold til ordførers godtgjøring.  

Ved sammenhengende tjeneste i ordførerens sykefravær og ferie er godtgjøringen lik 

ordførers godtgjøring. 

I kommunestyret møter varaordfører som varaordfører, og møtegodtgjøring og tapt 

arbeidsgodtgjøring inngår i stillingsgodtgjøringen. 

 

Rådmannen legger til grunn at tjeneste utover 50 % rapporteres av ordfører ved månedsslutt 

og ordfører attesterer ved utbetaling. Godtgjørelsen utbetales etterskuddsvis. 

 

Reglementets pkt. 3.2.3  

 

Her foreslås det å endre prosentsatsen fra 4 % til 10 % 

 

Reglementets pkt. 3.2.5 lyder i dag som følger: 

 

Gruppeledergodtgjøring differensieres ut i fra størrelse på partigruppen, og beregnes med 

følgende % satser av ordførers godtgjøring pr. år. 

16- 43 kommunestyremedlemmer settes til 3,5 % pr. år. 

6- 15 kommunestyremedlemmer settes til 3,0 % pr. år. 

3 - 5 kommunestyremedlemmer settes til 2,5 % pr. år. 

1 - 2 kommunestyremedlemmer settes til 2,0 % pr. år. 

 

Bestemmelsen foreslås endret til: 

Gruppeleders faste godtgjøring er 10% pr år av ordførers lønn. Gruppeleder for største 

parti i posisjonen og samlet for opposisjonen gis mulighet for ytterligere frikjøp 

tilsvarende 10%. 

 

Forslag om nytt pkt. 3.2.8 

 

Det foreslås et nytt pkt. 3.2.8 som skal lyde som følger: 

Det legges til grunn at gruppeledere eller utvalgsledere kan frasi seg deler av frikjøpt tid 

om ikke behov eller nødvendighet er tilstede. 

 

Juridiske forhold  

 

Det følger av kommuneloven § 42 at Den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt 

tillitsverv, har krav på godtgjøring for sitt arbeid etter nærmere regler fastsatt av 

kommunestyret eller fylkestinget selv. 

I kommentarene til bestemmelsen i Gyldendal rettsdata heter det: 

I koml. av 1992 ble det for første gang gitt en regel om rett til arbeidsgodtgjøring for alle 

folkevalgte. Størrelsen på godtgjøringen er det imidlertid opp til kommunestyret å fastsette. 

Dette må, om det finnes hensiktsmessig, kunne skje ved at man knytter godtgjøringssatsene på 

en eller annen måte til regulativ i stat eller kommune, for eksempel statens komitéregulativ. 

Videre fremkommer det av kommentarer til bestemmelsen i Gyldendal rettsdata: 

Det må videre legges til grunn at det er et rettslig krav at godtgjøringen i rimelig grad 

avspeiler arbeidsbelastningen ved vervet, og at det er grenser både for hvor høye og for hvor 

lave satser som kan benyttes. Dette betyr at satsene vil kunne gjøres til gjenstand for 



- 

lovlighetskontroll. Hvor stort eller lite spillerom kommunen har her, er imidlertid usikkert, 

både når det gjelder hvor lav godtgjøring som kan gis og hvor langt man kan gå i retning av 

«sjefslønner» sammenlignbare med det som gis til tilsatte i offentlig forvaltning, eller over 

dette.  

 

Økonomiske forhold 

  

Vedlagt ligger en beregning av kostander. Beregningen hensynstar ikke at det ytes 

møtegodtgjørelse i tillegg til frikjøp.   

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er opp til kommunestyret hvordan de ønsker den politiske organiseringen av Ringerike 

kommune. Dette er noe rådmannen hverken kan, eller vil mene noe om.  

 

Vedlegg: Oversikt over faste godtgjøringer Ringerike kommune 

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Rune Erstad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3329-2  Arkiv: 047 &00  

 

Sak: 133/18 

 

Saksprotokoll - Delegeringsreglementet  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

1. Delegeringsreglementets pkt. 2.1 nr. 6 skal lyde: 

Formannskapet er delegert myndighet til å være kommunens overordnede 

planmyndighet 

 

2. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av gruppelederne for utarbeidelse av utkast 

til revidert delegeringsreglement.  

 

Arbeidet ledes av varaordfører. Arbeidsgruppen bistås av politisk sekretariat og 

kommuneadvokatkontoret. 

 

3. Kommunen går til innkjøp av KF Delegeringsreglement. Kostanden belastes 

formannskapets disposisjonsfond. 

 
 

Behandling i Formannskapet 25.09.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3329-1   Arkiv:   

 

 

Delegeringsreglementet  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Delegeringsreglementets pkt. 2.1 nr. 6 skal lyde: 

Formannskapet er delegert myndighet til å være kommunens overordnede 

planmyndighet 

 

2. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av gruppelederne for utarbeidelse av utkast 

til revidert delegeringsreglement.  

 

Arbeidet ledes av varaordfører. Arbeidsgruppen bistås av politisk sekretariat og 

kommuneadvokatkontoret. 

 

3. Kommunen går til innkjøp av KF Delegeringsreglement. Kostanden belastes 

formannskapets disposisjonsfond. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Det vises til KS sak 32/18 Evaluering av politisk ordning med varaordfører på heltid. 

Vedtakets pkt. 2 lød som følger:  

  

 

2.  Det avholdes 2 Formannskapsmøter i måneden  

a.  Et ordinært Formannskap avholdes med eventuelle gruppemøter for alle 

partier fra kl. 09:00 og hvor selve møtet begynner kl. 13:00 – behandler 

ordinære saker.  

b.  «Formannskap 2» avholdes med fokus områder som planarbeid, økonomi og 

samfunnsutvikling. Dette vil være en nyttig fellesarena og god møteplass 



- 

mellom politikk, administrasjon og innbyggere. «Workshops», befaringer, 

eksterne besøk, informasjon fra næringsliv, organisasjoner og innbyggere kan 

være aktuelle denne dag. Dette avholdes som dagsmøte fra kl 09:00 til 16:30  

 

Bestrebe en «to veis modell». Vi anmoder om at saker som kan sendes direkte fra 

Hovedutvalg til Kommunestyret blir tatt vekk fra Formannskapets saksliste (dog ikke 

planutvalgssaker), slik at Formannskapet kan konsentrere seg om færre saker. Bruke 

delegeringsreglement bedre.  

Formannskapet skal fortsatt avholde en årlig strategisamling over 2 dager (juni) 

  

Beskrivelse av saken 

 

I vedtaket fra kommunestyret pkt. 2 b heter det at «Formannskap 2» avholdes med fokus 

områder som planarbeid, økonomi og samfunnsutvikling. Dette vil være en nyttig fellesarena 

og god møteplass mellom politikk, administrasjon og innbyggere. «Workshops», befaringer, 

eksterne besøk, informasjon fra næringsliv, organisasjoner og innbyggere kan være aktuelle 

denne dag. Dette avholdes som dagsmøte fra kl 09:00 til 16:30  

 

Formannskapet har i dag delegert myndighet til å utarbeide kommuneplan m/arealdel og står 

for utarbeidelse av kommunedelplaner, jfr. delegeringsreglementet pkt. 2.1 nr. 6. 

 

Vedtaket i kommunestyret tydeliggjør formannskapets myndighet som overordnet 

planmyndighet. 

 

Rådmannen er derfor anmodet om å saksutrede en endring i delegeringsreglementet i tråd med 

dette. Videre er rådmannen anmodet om å saksutrede oppstart av arbeidet med utarbeidelse av 

revidert delegeringsreglement. 

 

Endring av delegeringsreglementet 

 

Delegeringsreglementets pkt. 2.1 nr. 6 lyder i dag som følger: 

 

Formannskapet er delegert myndighet til å utarbeide kommuneplan m/arealdel og stå for 

utarbeidelse av kommunedelplaner. 

 

For å tydeliggjøre formannskapets myndighet som overordnet planmyndighet foreslås 

bestemmelsen endret til: 

 

Formannskapet er delegert myndighet til å være kommunens overordnede planmyndighet. 

 

Nedsettelse av en arbeidsgruppe for utarbeidelse av utkast til revidert 

delegeringsreglement  

 

Etter kommunelovens § 6 er kommunestyret kommunens øverste organ. All utøving av 

kommunal kompetanse ved andre, folkevalgte organer eller tilsatte i administrasjonen, skjer på 

kommunestyrets vegne og politiske ansvar. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av 



- 

kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak, jfr. lovens § 6, annet 

punktum. 

 

I de aller fleste kommuner vil den alt overveiende del av den kommunale beslutningsmyndighet 

bli utøvd av andre enn kommunestyre, eksempelvis formannskap, utvalg, av ordfører eller av 

tilsatte. Slik beslutningsmyndighet forutsetter at det foreligger et delegeringsvedtak fra 

kommunestyret.  

 

Delegering er en form for tildeling av fullmakt. Det betyr at den man delegerer til, kan treffe 

beslutninger innenfor delegeringsvedtakets rammer på vegne av det delegerende organ, og med 

samme rettsvirkninger som om det var truffet av dette. Men det delegerende organ kan når 

som helst «ombestemme seg». Det kan for det første tilbakekalle fullmakten, altså oppheve 

delegeringsvedtaket. Dernest kan det gi generelle eller konkrete instrukser om hvordan det 

underordnede organet skal avgjøre saker, eller det kan beslutte at det selv vil treffe avgjørelse i 

en bestemt sak som ligger innenfor rammen av et generelt delegeringsvedtak, med bindende 

virkning også for det underordnede organet. Endelig kan det delegerende organet ta det 

underordnede organs vedtak opp til ny vurdering og omgjøre dette i samme omfang som det 

kunne omgjort sitt eget vedtak, det vil i praksis si, i første rekke til gunst for en part. Dette 

betyr at kommunestyret aldri kan delegere fra seg ansvaret for de avgjørelser som treffes. 

 

Rådmannen finner grunn til å presisere at kommunestyret selv avgjør hva som skal delegeres 

og til hvem. 

 

Kommunestyret fikk i møte den 5. april 2018 en presentasjon av Kommuneforlagets 

Delegeringsreglement. Det foreslås å nedsette en arbeidsgruppen for utarbeidelse av revidert 

delegeringsreglement i forkant av valget 2019 slik at nytt kommunestyre kan vedta revidert 

delegeringsreglement etter valget. 

 

Etter samtale med ordfører foreslås at arbeidsgruppen skal bestå av gruppelederne med bistand 

fra politisk sekretariat samt av kommuneadvokatkontoret. Arbeidsgruppen foreslås ledet av 

varaordfører. 

 

Videre foreslås at kommunen går til innkjøp av Kommuneforlagets delegeringsreglement.  

 

Økonomiske forhold 

  

Pris per år for Kommuneforlagets delegeringsreglement er kr 54 500. Årets pris avkortes fra 

den måneden kommunen tar i bruk systemet. 

I tillegg kommer en oppstartskostnad på kr 10 800. Kurs via elektronisk møte er inkludert i 

oppstart. Kurset varer som regel i 1 til 1,5 time.  

Prisene er oppgitt eks. mva. og Kommuneforlaget har tatt forbehold om indeksreguleringer. 

Det er opplyst kommunen at prisen vil bli indeksregulert ved årsskiftet. 

Det foreslås at den årlige kostanden belastes formannskapets disposisjonsfond. 

 



- 

Rådmannens vurdering 

 

Det er opp til kommunestyret hvordan de ønsker den politiske organiseringen av Ringerike 

kommune. Det er videre opp til kommunestyret som kommunens øverste organ å avgjøre hva 

som skal delegeres videre.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 31.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Rune Erstad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/2963-2  Arkiv: 150  

 

Sak: 114/18 

 

Saksprotokoll - Økonomirapport juli 2018  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Økonomirapport juli 2018 tas til orientering.  

 
 

Behandling i Formannskapet 25.09.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/2963-1   Arkiv:   

 

 

Økonomirapport juli 2018  
 

Forslag til vedtak: 

 

Økonomirapport juli 2018 tas til orientering.  

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Økonomirapport juli 2018 som nå legges frem, bygger på regnskap pr. 31. juli og for øvrig 

kjente forhold med økonomiske konsekvenser for 2018. 

 

Sammendrag 

Årsprognosen for Ringerike kommune indikrerer nå et merforbruk på 10,2 mill kroner, i 

forhold til budsjett 2018.  

Årets budsjett ble vedtatt med et forventet «overskudd» på 32,3 mill kroner. Prognosen som 

nå foreligger indikerer et «overskudd» på 22,1 mill kroner. Sett i forhold til kommunens totale 

inntekter, er dette 0,9%.  

Vedlagte månedsrapport økonomi pr. juli 2018 gir mer inngående informasjon om den enkelte 

sektors utfordringer. De største avvikene ligger i Helse og omsorg, men det er også avvik i 

sektorene Grunnskole, Samfunn (teknisk) og Spesielle tiltak barn og unge. 

 

I de sentrale inntektene forventes det merinntekter i rammetilskuddets inntektsutjevning.  

Høyere strømpriser og større volum, vil også gi økte konsesjonsinntekter fra Ringerikskraft. 

Avsetninger til pensjon er stramt budsjettert, og det avventes informasjon om KLP og 

størrelsen på reguleringspremien her. Konsekvensene av årets lønnsoppgjør har gitt lavere 

kostnader enn avsatt i budsjettet.   

Sykefraværet for Ringerike kommune var totalt 5,4 % i juli. Det er en økning på 0,9 

prosentpoeng i forhold til juli 2017. 

 

 

Antall årsverk pr. juli 2018 er 1.792, det er 28 flere enn juli 2017.  

Det har vært en økning i antall årsverk på alle sektorer, unntatt på Samfunn og Spesielle tiltak 

barn og unge. Økningen er fra 2-5 årsverk på sektorene, unntatt på Administrasjon og 



- 

fellestjenester hvor økningen er 23. Dette skyldes etableringen av enhet for strategi og 

utvikling der planavdelingen inngår (rappporterer til assisterende rådmann). 

Antall ansatte er pr. juli 2.252 og det er en økning på 48 i fht. samme måned i fjor. 

Antall ansatte som arbeider deltid har økt. Færre arbeider på variabel lønn. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at Ringerike kommune må fortsette arbeidet med å tilpasse driften til de 

inntektsrammene vi har. Per juli er det økte inntekter fra rammetilskuddet og reduserte 

finansutgifter som gir overskudd til tross for økte kostnader på flere av sektorene. 

 

Vedlegg 

Månedsrapport økonomi juli 2018 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 
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Ri ng er i k e kom m une – Mån eds r a ppor t  j u l i  2018  

2. Innledning 
Denne rapporten gir en status over driften i Ringerike kommune i forhold til de økonomiske planer 

som er lagt for 2018.  

Årsprognosen som her legges frem er utarbeidet på grunnlag av regnskapstall pr 31. juli 2018.  

Det må tas høyde for at uforutsette hendelser, skatteinntekter, pensjonskostnad og 

regnskapstekniske disposisjoner ved årets slutt kan få resultateffekt både positivt og negativt i 

forhold til årsprognosen som vises i denne rapporten. 

3. Årsprognose 
Årsprognosen indikerer at kommunen vil få et regnskapsresultat i 2018 som viser et merforbruk i 

forhold til budsjett på 10,2 millioner kroner dersom prognosen holder seg gjennom året.  

 

Dersom denne prognosen holder seg gjennom året, vil årets budsjetterte «overskudd» bli redusert til 

22,1 millioner kroner. Sett i forhold til Ringerike kommunes budsjetterte inntekter er dette 0,89 %. 

4. Kommentarer til årsprognosen  

Grunnskole  

Sektoren melder om et avvik på totalt 5 millioner kroner. 2,5 millioner kroner av avviket knyttes til 

våre barn bosatt i andre kommuner og andre kommuners barn bosatt i Ringerike – hvor det er 

ekstraordinære tiltak knyttet til disse elevene i skolene. Her forventes det lavere inntekter/refusjoner 

fra andre kommuner og høyere utgifter til kjøp av tjenester fra andre kommuner.  

Prognosen for Læringssenteret viser ett avvik på 2,5 millioner kroner. Det forventes noe innsparinger 

utover høsten, bl.a. på intro-lønn og færre anskaffelser, men det er også noe usikkerhet rundt 

tilskudd for høsten 2018. 

 

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

Rammeområdene pr juli  2107 hittil 2018 hittil 2018 hittil 2018 % rapportering

SAMLET RESULTAT -244 326 -207 740 -18 319 189 420 10 206 0 -10 206 -1 157

Folkevalgte og revisjon 5 116 5 195 5 920 725 10 787 10 407 -380 -4 % -480

Administrasjon og fellestjenster 63 035 73 624 66 322 -7 302 118 324 119 823 1 500 1 % 1 500

Barnehage 102 305 102 776 101 439 -1 337 178 249 178 249 0 0 % -800

Grunnskole 155 738 169 072 165 445 -3 627 298 754 293 754 -5 000 -2 % -2 500

Spesielle ti ltak barn og unge 84 514 87 893 86 614 -1 278 160 122 155 622 -4 500 -3 % -4 500

Kulturtjenesten 15 742 13 776 16 135 2 359 26 050 28 905 2 855 10 % 2 400

Helse og omsorg 338 382 354 531 358 532 4 001 629 279 611 276 -18 003 -3 % -6 500

Samfunn 51 398 54 608 48 629 -5 978 97 082 88 582 -8 500 -10 % -6 000

Avsetninger, overføringer -65 572 -52 391 3 183 55 574 2 731 5 731 3 000 52 % 3 000

Skatt og rammetilskudd -1 019 399 -1 042 173 -952 590 89 583 -1 644 034 -1 633 012 11 022 -1 % 4 922

Finans 24 415 25 351 82 051 56 700 132 862 140 662 7 800 6 % 7 800
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Ri ng er i k e kom m une – Mån eds r a ppor t  j u l i  2018  

Helse og omsorg  

Helse og omsorg melder om et merforbruk på 18 millioner kroner. Det er fortsatt en viss grad av 

usikkerhet knyttet til prognosen. Det gjelder effekten av ny organisering i hjemmetjenesten i 

Hønefoss, effekten av iverksatte tiltak i de integrerte tjenestene, antall overliggere på sykehus og 

utviklingen i utbetaling av økonomisk sosialhjelp. 

Når det gjelder økonomisk sosialhjelp, så vil den gå utover budsjetterte rammer. Utviklingen etter sju 

måneders drift gir en prognose på et merforbruk på 7 millioner kroner. Det er en forutsetning at 

tiltak som er iverksatt gir positive resultater utover høsten. Det er støtte til boligkostnader som viser 

det største avviket.  

En del av merforbruket gjelder hjemmetjenesten i Hønefoss. Ny enhet med ny turnus, og det er for 

tidlig å si sikkert hva effekten på økonomien blir. Foreløpig meldes et merforbruk på 4,5 millioner 

kroner.  

Det er også økonomiske utfordringer i de integrerte tjenestene (Tyribo, Sokna og Nes med 

hjemmetjenester). Det gjelder økte tjenester til enkeltbrukere på institusjon og variasjoner i tjenester 

til hjemmeboende. Prognosen viser et merforbruk på 4,1 millioner kroner. 

Kjøp av institusjonsplasser/plass i omsorgsbolig har foreløpig et merforbruk på 3 millioner kroner. 

Det mest usikre her er overliggerne på sykehus. Sommeren har imidlertid gått fint med få 

overliggere.  

I merforbruket er det også kostnader som tilhører 2017 på til sammen 1,5 millioner kroner som 

forklart i tidligere rapporteringer. 

 

Samfunn  

Samfunn melder et avvik på 8,5 millioner kroner i merforbruk totalt for sektoren for 2018 hvorav 3,7 

millioner kroner er relatert til selvkost.  

Kommunens selvkostområder er fra 2018 samlet som egen enhet slik at disse ikke skal blandes med 

ordinær drift ved rapportering. Alle selvkostområdene leverer i tilnærmet lik prognose som ved 

rapportering 31.05 men på Plan er det en forverring på grunn av svikt i budsjetterte inntekter samt 

større bruk av fond i 2017 en forventet. Dette har resultert i at selvkostfondet 2018 vil brukes opp 

men det er ikke nok på fondet til å dekke hele inntektssvikten. Plan vil som følge av dette gå inn i 

2019 med negativt selvkostfond. Årsaken til inntektssvikten er at det er flere offentlige planprosesser 

enn forutsatt i budsjettet. 

Alle enheter med unntak av Teknisk forvaltning (TF) melder prognoser tilnærmet i samsvar med 

budsjett. På TF er hovedutfordringene ekstra høye utgifter til brøyting i starten av 2018, og høyere 

utgifter til energi (strøm, fjernvarme, bioenergi, fyringsolje), samt høye utgifter til kjøp av tjenester. 

Det er stor fokus på kostnadsbesparende tiltak og det jobbes kontinuerlig med å finne løsninger, 

blant annet holdes det igjen midler satt av til vedlikehold i størrelsesorden 4,1 millioner kroner. 
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Skatt og rammetilskudd 

Positivt avvik på 11,2 millioner kroner. Skatteinngangen for 2018 så langt er i henhold til budsjett, 

men Ringerike kommune har lavere vekst i skatteinngangen en landet for øvrig. Det betyr at vi får 

høyere inntektsutjevning enn budsjettert og prognosen er økt med 6 millioner kroner. 

 

5. Status bosetting av flyktninger  
Kommunen har etter anmodning fra IMDi vedtatt å bosette 33 flyktninger i 2018, hvor 2 av disse skal 

være enslige mindreårige. I tillegg kommer eventuelle familiegjenforeninger. Så langt i år er det 

bosatt 19 personer og 1 av disse er enslig mindreårig. 

6. Likviditetssituasjonen 
Ved inngangen til 2018 hadde kommunen ca. 489 millioner kroner i likvide midler på bankkonto. 
Konsernkontoen er økt som følge av nytt låneopptak i juni og er ved utgangen av juli ca. 600 millioner 
kroner. I tillegg har kommunen en driftskreditt på 100 millioner kroner knyttet til driftskontoen. 

Driftskreditten har ikke vært benyttet så langt i 2018.  

 
Faktisk saldo på konsernkonto er lavere enn budsjettert og skyldes hovedsakelig reduksjon i 

leverandørgjeld de siste månedene. Kortsiktig gjeld viste en økning ved utgangen av 2017, og det er 

denne gjelden som nå er nedbetalt.  

7. Investeringer 
Det er i 2018 planlagt investeringer som samlet vil gi brutto investeringsutgifter på 669 mill. kroner 

for året. Tabellen viser et utdrag av disse: 

 

 

Ullerål skole følger oppsatt plan i henhold til Handlingsprogram 2018-2021. Samspillsfasen er 

avsluttet, og BP2-sak er godkjent av kommunestyret i juni 2018. Vedtatt budsjettramme for Benterud 

Prosjekt nr. Prosjekt

 Regnskap hittil 

2018 

Årsbudsjett 

2018*

Ikke rentable investeringer

10001 Ullerål skole 18 870 738            72 506 169            

10004 Benterud skole 90 843 086            179 502 733          

10006 Heradsbygda omsorgssenter 7 042 393              30 278 232            

10015 Ny legevakt 1 116 072              1 330 062              

Rentable investeringer

15006 Ringerike vannverk 15 553 204            21 729 239            

15008 Overføringsledninger Åsa - Monserud 3 693 326              38 601 102            

15013 Monserud renseanlegg 75 762 422            163 391 407          

*Årsbudsjett er inkludert overførte investeringsmidler fra 2017 og budsjettreguleringer 1. tertial 2018.
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skole er 353 millioner kroner totalt. Prosjektet følger oppsatt fremdriftsplan. Overtakelse er i 

september 2018 med påfølgende prøveperiode fra sept.-des. 2018. 

Heradsbygda omsorgssenter følger oppsatt plan i henhold til Handlingsprogram 2018-2021. 

Byggestart er vår / sommer 2019. Basert på mulighetsstudie, ble prosjektet vedtatt med en 

totalramme på 330 millioner kroner. Totalrammen er oppjustert til 499 millioner kroner på grunn av 

indeksregulering og endringsbestillinger, men det jobbes med å holde totalkostnadene på et 

forsvarlig nivå. Prosjektet vil ha BP2-sak i høst 2018, og man vil da komme med forslag til endelig 

budsjettramme. 

Ny legevakt følger oppsatt plan i henhold til Handlingsprogram 2018-2021. Arbeid med 

mulighetsstudie pågår. Det jobbes blant annet med å effektivisere arealer. Forventet ferdigstillelse er 

høst/vinter 2019/2020. 

Ringerike vannverk er ferdigstilt og overtatt til produksjon og drift. Det gjenstår utenomhusarbeider 

samt nødvendig oppgradering på eksisterende bygg/anlegg som må tas etter at det nye anlegget er 

tatt i bruk.  Anlegget forventes avsluttet innen utgangen av 2018.   

Det er forsinkelser i prosjektet Overføringsledninger Åsa - Monserud. Det er inngått kontrakt for 

utførelse fra Framdal mot Hønekrysset, og oppstart var i juni 2018. Prosjektet forventes avsluttet i 

løpet av 2019.  

Monserud renseanlegg går som planlagt i henhold til fremdrift og økonomiplan. 
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8. Sykefravær – utvikling 2017 - 2018 
Sykefraværet for Ringerike kommune var totalt 5,4 % i juli 2018 – det er en økning på 0,9 
prosentpoeng (pp) i forhold til juli 2017.  
Samlet sykefravær har gått opp på alle sektorer, unntatt på Samfunn, Kultur og Grunnskole.  Det har 
vært en økning i det legemeldte langtidsfraværet på 0,7 pp og korttidsfraværet har økt med 0,2 pp. 
Det egenmeldte fraværet har hatt en nedgang på 0,1 pp.  
 

  Juli 2017 Juli 2018 

Hele kommunen 
Totalt 4,5 5,4 

Egenmeldt 0,3 0,2 

  Korttid  0,9 1,1 

  Langtid 3,3 4,0 

Administrasjon og fellesutgifter 
Totalt 3,0 5,6 

Egenmeldt 0,5 0 

  Korttid 0,3 1,1 

  Langtid 2,2 4,5 

Barnehage 
Totalt 3,9 9,9 

Egenmeldt 0,2 1,6 

  Korttid 0,7 1,4 

  Langtid 3,0 6,9 

Grunnskole 
Totalt 1,7 1,7 

Egenmeldt 0,0 0,0 

  Korttid 0,6 0,3 

  Langtid 1,1 1,3 

Spesielle tiltak barn og unge 
Totalt 3,9 10,0 

Egenmeldt 0,6 1,6 

  Korttid 0,4 1,0 

  Langtid 3,0 7,3 

Kulturtjenesten 
Totalt 4,1 2,9 

Egenmeldt 0,9 0 

  Korttid 0,6 0 

  Langtid 2,7 2,9 

Helse og omsorg  
Totalt 7,1 9,2 

Egenmeldt 0,5 0,3 

  Korttid 1,3 2,0 

  Langtid 5,4 6,9 

Samfunn  
Totalt 3,2 5,9 

Egenmeldt 0,2 0,8 

  
Korttid 0,9 0,7 

Langtid 2,1 4,3 

Egenmeldt = egenmelding 1-8 dg.  Korttid = legemeldt fravær 1-16 dg. Langtid = legemeldt fravær 17-365 dg. 
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9. Antall ansatte og årsverk – utvikling 2017 - 2018 
 

Antall årsverk pr. juli 2018 er 1.792, det er 28 flere enn juli 2017. Antall ansatte er 2.252 og det er en 
økning på 48. 
Det har vært en økning i antall årsverk på alle sektorer, unntatt på Samfunn og Spesielle tiltak barn 
og unge. Økningen er fra 2-5 årsverk på sektorene, unntatt på Administrasjon og fellestjenester hvor 
økningen er 23.  
Antall ansatte som arbeider deltid har økt. Færre arbeider på variabel lønn. 
 

Rammeområder Årsverk Antall ansatte 

 Juli måned 2017 2018 endring 2017 2018 

Folkevalgt og revisjon 2 2 0 2 2 

Administrasjon og fellesutgifter* 96 119 23 105 132 

Barnehage 161 163 2 192 192 

Grunnskole 414 418 4 463 484 

Spesielle tiltak barn og unge 145 141 -4 193 192 

Kulturtjenesten 20 22 2 30 35 

Helse og omsorg 701 706 5 979 982 

Samfunn 225 221 -4 240 233 

sum 1764 1792 28 2204 2252 

Årsverk variabel lønn 234 224       

*) Administrasjon og fellestjenester inkluderer 22 lærlinger ca. 11 årsverk. 
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10. VEDLEGG 1 - Økonomisk prognose pr. hovedområde 
 
Ringerike kommune har delt sitt driftsregnskap inn i 11 rammeområder. I årsbudsjettet vedtas de 
økonomiske rammene for 9 av disse områdene i tabell 1B, og budsjettene for skatt og rammetilskudd 
samt finans vedtas i tabell 1A. 
 

 

 

Alle tall i 1000 kr Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT AVVIK Avvik Avvik forrige

2017 (juli) hittil 2018 i kroner i % månedsrapp.

Folkevalgte og revisjon

Driftsregnskap 5 116         5 195         10 787           10 407         -380         -4 % -480

Inntekter -953               -1 098            -791                    -440                 351              -80 %

Utgifter 6 069             6 293             11 578                10 847             -731             -7 %

Administrasjon og fellestjenester

Driftsregnskap 63 035       73 624       118 323         119 823       1 500       1 % 1 500

Inntekter -7 128            -8 397            -16 549               -15 055           1 494           -10 %

Utgifter 70 164           82 021           134 872              134 877          5                  0 %

Barnehage

Driftsregnskap 102 305     102 776     178 249         178 249       0              0 % -800

Inntekter -18 551          -19 500          -30 215               -31 242           -1 027         3 %

Utgifter 120 856         122 276         208 465              209 492          1 027           0 %

Grunnskole

Driftsregnskap 155 738     169 072     298 754         293 754       -5 000      -2 % -2 500

Inntekter -49 015          -48 142          -67 613               -67 617           -4                 0 %

Utgifter 204 753         217 214         366 367              361 371          -4 996         -1 %

Spesielle tiltak barn og unge

Driftsregnskap 84 514       87 893       160 122         155 622       -4 500      -3 % -4 500

Inntekter -16 877          -20 191          -24 151               -24 281           -130             1 %

Utgifter 101 391         108 083         184 274              179 903          -4 371         -2 %

Kulturtjenesten

Driftsregnskap 11 244       13 776       26 050           28 905         2 855       10 % 2 400

Inntekter -3 091            -11 192          -4 946                 -4 944              2                  0 %

Utgifter 18 834           24 968           30 996                33 849             2 853           8 %

Helse og omsorg

Driftsregnskap 338 382     354 531     629 279         611 276       -18 003    -3 % -6 500

Inntekter -126 169       -123 534       -181 911            -219 251         -37 340       17 %

Utgifter 464 552         478 065         811 191              830 528          19 337        2 %

Samfunn

Driftsregnskap 51 398       54 608       97 082           88 582         -8 500      -10 % -6 000

Inntekter -121 678       -119 560       -202 180            -205 003         -2 823         1 %

Utgifter 173 076         174 167         299 262              293 585          -5 677         -2 %

Avsetninger, overføringer

Driftsregnskap -65 572      -52 391      2 731             5 731           3 000       52 % 3 000

Inntekter -52 040          -73 641          -199 930            -198 930         1 000           -1 %

Utgifter -13 532          21 250           202 661              204 661          2 000           1 %

Skatt og rammetilskudd

Driftsregnskap -1 019 399 -1 042 173 -1 644 034     -1 633 012  11 022     -1 % 4 922

Inntekter -1 048 861    -1 072 208    -1 692 034         -1 681 012      11 022        -1 %

Utgifter 29 462           30 035           48 000                48 000             -               0 %

Finans

Driftsregnskap 24 415       25 351       132 862         140 662       7 800       6 % 7 800

Inntekter -75 833          -24 635          -33 557               -31 757           1 800           -6 %

Utgifter 100 248         49 986           166 420              172 420          6 000           3 %



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1312-95  Arkiv: PROS 15008  

 

Sak: 118/18 

 

Saksprotokoll - Kjøp av eiendom til pumpestasjon og salg av kommunal eiendom  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Ringerike kommune kjøper ca. 893 m2

 grunn til ny pumpestasjon i Hurumkroken, som et 

ledd i å føre avløpet fra KUR anleggene til Monserud. Prisen er 54 650,- kroner 

(femtifiretusen sekshundre og femti), i henhold til snittet av de 3 vedlagte takstene.  

 

2. Ringerike kommune selger eiendom 18/50 til Espen Hval til en sum av 73 477 kroner, i 

henhold til snittet av 3 vedlagte takster.  

 

3. Ringerike kommune kjøper 331 m² grunn på eiendom 18/3 til en pris av 124 125,- NOK, i 

henhold til to vedlagte takster.  

 

I tillegg kommer omkostninger i forbindelse med fradeling av eiendommene, 

saksbehandlingsgebyr og kartforretning samt tinglysning av skjøte vedtas finansiert fra 

prosjektnummer 15008. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 25.09.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 14/1312-88   Arkiv: PROS 15008  

 

 

Kjøp av eiendom til pumpestasjon og salg av kommunal eiendom  
 

Forslag til vedtak: 

1. Ringerike kommune kjøper ca. 893 m2
 grunn til ny pumpestasjon i Hurumkroken, som et 

ledd i å føre avløpet fra KUR anleggene til Monserud. Prisen er 54 650,- kroner (femtifiretusen 

sekshundre og femti), i henhold til snittet av de 3 vedlagte takstene.  

 

2. Ringerike kommune selger eiendom 18/50 til Espen Hval til en sum av 73 477 kroner, i 

henhold til snittet av 3 vedlagte takster.  

 

3. Ringerike kommune kjøper 331 m² grunn på eiendom 18/3 til en pris av 124 125,- NOK, i 

henhold til to vedlagte takster.  

 

I tillegg kommer omkostninger i forbindelse med fradeling av eiendommene, 

saksbehandlingsgebyr og kartforretning samt tinglysning av skjøte vedtas finansiert fra 

prosjektnummer 15008. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

I forbindelse med prosjektet sanering av KUR anleggene i Åsa, skal det etableres 5 

pumpestasjoner, for å kunne overføre avløpet fra KUR anleggene til Monserud. Der 

pumpestasjonene etableres må det erverves grunn. To av pumpestasjonene har underskrevne 

avtaler om kjøp av grunn og dette har tidligere vært politisk behandlet. Det gjenstår en 

pumpestasjon i Orebråtvika og en i Hurumkroken. 

Det har vært dialog gjennom flere år for å komme i mål med avtaler med aktuelle grunneiere.  

 

I Hurumkroken har vi nå kommet fram til en avtale med en grunneier om å kjøpe hans 

eiendom. Avtalen går ut på at han selger nødvendig areal til kommunen mot at han får kjøpe 

kommunens areal på Åsatangen.  Dette arealet blir ikke vedlikeholdt av kommunen i dag og 

det er heller ingen kommunale planer for bruk av dette arealet 

 



- 

I Orebråtvika har det blitt enighet etter å ha gjennomført 2 takster for eiendommen, takstene 

tar hensyn til faktiske forhold og til grunneiers ulemper med å ha en pumpestasjon stående i all 

framtid på sin eiendom. Takstene ligger vedlagt. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Bakgrunnen for sanering av KUR anleggene i Åsa er at de ikke tilfredsstilte kravene til utslipp. 

Derfor måtte det velges en ny løsning for avløpet herfra. Det ble valgt å overføre avløpet fra 

KUR anleggene fra Åsa til Monserud. En forutsetning for dette er å etablere 4 pumpestasjoner. 

Dette er derfor et viktig ledd i å gjøre Steinsfjorden renere.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Hurumkroken: 

Her har kommunen gått i dialog med grunneieren på 21/3 som viste vilje til samarbeid vedr 

salg av sin aktuelle tomt til pumpestasjon. Han ønsket å kjøpe et areal av kommunen om han 

skulle selge sitt aktuelle areal.  

Kommunen eier en tomt på 18/50, som ble kjøpt opp i 1944. Arealet grenser mot Tangen i 

nord og Ringeriks kraft i sør. Grensene var ikke gått opp, slik at prosjektet bestilte oppmåling 

av grensene. Hoveddelen av arealet ligger pr i dag under vann store deler av året. Dette arealet 

har ikke vært i bruk og kommunen har heller ikke veirett til arealet, slik det er i dag.  

 

Det ble bestilt 3 takster av begge tomtene, i henhold til kommuneadvokatens anbefaling. 

Arealet på de to tomtene er henholdsvis 6681 m2 og 893 m2. Da taksten ble bestilt er det 

informert om bakgrunnen for begge takstene med fakta opplysninger i saken. Videre er det 

bedt om at dette skal tas hensyn til i taksten. Utslagsgivende for taksten er også at store deler 

av kommunens areal ligger periodevis under vann, som dere kan se av takstmennenes 

vurdering.  

Det er tatt et snitt av de 3 takstene som gir en verdi på kommunens areal (18/50) på 73 477,- 

NOK, og Espen Hval sin eiendom (21/3) på 54 650,- NOK.  

Grunneieren har sagt seg villig til å selge egen eiendom til denne verdien og ønsker samtidig å 

kjøpe kommunens eiendom på 18/50 til nevnte verdi.  
 

Orebråtvika: 

Det har vært mye dialog vedr verdien av eiendommen der kommunen ønsker å etablere en 

avløpspumpestasjon. Til slutt ble det enighet om å bestille to takster som tok hensyn til 

ulempene med å ha en pumpestasjon liggende på sin eiendom. De to takstene ga forholdsvis 

like verdier, henholdsvis 350 kr/m2 og 400 kr/m2. Det er dermed tatt et snitt av disse to 

takstene og man får verdien på 375 NOK * 331 m² som gir en sum på 124 125,- NOK. Dette er 

nå akseptert av grunneieren og underskrevet kjøpskontrakt ligger vedlagt. 

 

Juridiske forhold  

I tilfeller hvor kommunen skal selge eiendom ønskes det 2-3 takster, slik et man får et godt og 

riktig grunnlag for å bestemme verdien. I de tilfellene takstene er forholdsvis like er det 

tilstrekkelig med 2 takster.  

Der kommunen skal selge og kjøpe eiendom er det foretatt 3 takster. Mens i Orebråtvika, hvor 

kommunen kjøper eiendom, er det foretatt 2 takster. Disse er forholdvis like, henholdvis 350 

kr/m2 og 400 kr/m2, og derfor bør dette være tilstrekkelig.  

 



- 

Økonomiske forhold 

  

Kostnadene for kjøp av grunn dekkes av prosjektet. I tillegg til kjøpesummene kommer 

kostnader for kartforretning, tinglysningsgebyr etc. Disse to kjøpene utgjør totalt 196 702,-  og 

er nødvendig for at prosjektet skal gjennomføres. I tillegg får kommunen ved 

eiendomsforvaltning en inntekt på er 54 650,- kroner.  

 

Alternative løsninger 

  

Dersom denne løsningen ikke velges vil man bli tvunget til å starte en ekspropriasjonsprosess. 

Dette er en lite brukt metode i kommune Norge, da man primært ønsker å komme til enighet 

med grunneiere. I tillegg er dette en tidskrevende prosess, i tillegg til at kommunen bekoster 

saksomkostningene for begge parter.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Kjøp av arealene er nødvendige for at prosjektet skal kunne gjennomføres og for at  

pumpestasjonene skal etableres. Når disse kjøpene og salget er gjennomført vil alle viktige 

anleggsdeler vil ligge på kommunens egen eiendom. Kostnadene for kjøp av grunn dekkes av 

prosjektet. 

Rådmannen anbefaler ikke å starte en ekspropriasjonsprosess for dette da gjennomførte takster 

for eiendommene er i tråd med det man kan forvente for området samt at en 

ekspropriasjonsprosess kan forsinke gjennomføringen av anlegget. 

 

Rådmannen vil derfor anbefale at det kjøpes grunn fra Espen Hval og Andres Tangen, samt at 

kommunens areal på 18/50 selges til Espen Hval.  

 

Vedlegg 

Takst Einar Hurum -21/3 og 18/50 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.06.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Lene Grimsrud 

 

 

 

 

 



- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARNE BACH EFTF. AS
MNTF Takstmann Einar Hurum

__________________________________________________________________________________________
ARNE BACH EFTF. AS Email: einar.huru m@skade - takst.no Org.nr. 983 434 398MVA
Smeden 27 Mobil 970 12 600 Konto: 2280.30.01492
3514 HØNEFOSS

Tomtevurdering

Parsell av
Gnr 21 Bnr 3

Tomt
Gnr 1 8 Bnr 50

3512 Hønefoss

i

Ringerike Kommune



ARNE BACH EFTF. AS
MNTF Takstmann Einar Hurum

__________________________________________________________________________________________
ARNE BACH EFTF. AS Email: einar.huru m@skade - takst.no Org.nr. 983 434 398MVA
Smeden 27 Mobil 970 12 600 Konto: 2280.30.01492
3514 HØNEFOSS

Eiendom: Parsell av Gnr 21 Bnr 3 Pålsrudveie n 77

Rekvirent: Ringerike Kommune v/Lene Grimsrud

Befaring: 01.06.2018

Tilstede: Espen Hval

Tomtestørrelse :

Dokumenter /opplysninger : S ituasjonskart, eie n domsinfo , befaring .

Oppdrag :

Det ble gitt i opp drag av Lene Grimsrud å vurdere verdien på ovennevnte parsell av
gnr 21 b nr 3 som ligger mell om Åsaveien og Stei n sfjorden på E spen Hval sin
eiendom. Det skal settes en m² pris på ca arealet på Gnr 21 Bnr 3 og på
Gnr 18 Bnr 50.
Det er opp l yst at det ønskes et makeskifte på disse eiendommene.

Forutsetning :

Dette er en tomte vurdering som er u tarbeidet et ter oppdrag fra , Lene Grimsrud i
Ringerike kommune , kun vi suell bef aring av tomten for vurdering tomten i dette
område. Verdien under er utarbeidet på Takstmannens kjennskap i området og
erfaring med priser på lignende tomter og eiendommer i samme område. Verdien er
satt etter beste skjønn basert på hvor tomten ligger i f orhold til adkomst og
beskaffenhet . Tomten ønskes kjøp t av Ringerike Kommune for bruk o g adkomst til
kloakk anlegg i Åsa .
Tomte størrelser er oppl yst av Lene Grimsrud til ca 6500 m² med flatt område fra
veien til Åsa tangen og mot fjorden. Størrelsen på parsell av Gnr 21 Bnr 3 er ca
900m²

Tomten - objektene :

Tomten som ønskes av Ringerike Kommune ligger til Gnr 21 bnr 3 som er et
gårds bruk . S elve området hvor denne parsellen ligger er natur tomt, veiskråning og
vei etter avkjøring Åsaveien ned til KUR anlegg s om ligger der i dag.

Tomten som ø nskes av Espen Hval ligger ned mot Åsa - tangen og ut mot
Steinsfjorden. Består av fjell i dag en skogbevokst og en del våtmyr, flate områder
ligger under vann i vårflom .



ARNE BACH EFTF. AS
MNTF Takstmann Einar Hurum

__________________________________________________________________________________________
ARNE BACH EFTF. AS Email: einar.hurum@skade-takst.no Org.nr. 983 434 398MVA
Smeden 27 Mobil 970 12 600 Konto: 2280.30.01492
3514 HØNEFOSS

Vurderinger:

Fjell, skråning og flat område ved fjorden 18/50 ca 6500m² mye bratt skråning og det
meste av flatere området lå under vann ved befaringen, ingen veirett, tomten
vurderes til kr 20 / m² .

Vei, skråning og noe flater tomt Parsell av 21/3 ca 900m² med lett adkomstvei
vurderes til kr 70 / m².

Med hilsen
ARNE BACH EFTF. AS

MNTF Einar Hurum
Haug 04 .0 6.2018

Skadetakst Verditakst Skjønn/brann Tilstandsanalyse



ARNE BACH EFTF. AS
MNTF Takstmann Einar Hurum

__________________________________________________________________________________________
ARNE BACH EFTF. AS Email: einar.hurum@skade - takst.no Org.nr. 983 434 39 8MVA
Smeden 27 Mobil 970 12 600 Konto: 2280.30.01492
3514 HØNEFOSS

Tomtevurdering

Parsell av Gnr : 1 8 Bnr 3

3512 Hønefoss

i

Ringerike Kommune



ARNE BACH EFTF. AS
MNTF Takstmann Einar Hurum

__________________________________________________________________________________________
ARNE BACH EFTF. AS Email: einar.hurum@skade - takst.no Org.nr. 983 434 39 8MVA
Smeden 27 Mobil 970 12 600 Konto: 2280.30.01492
3514 HØNEFOSS

Eiendom: Parsell av Gnr 18 Bnr 3 Orebråtaveien 15

Rekvirent: Ringerike Kommune v/Lene Grimsrud

Befaring: 01.06.2018

Tilstede: Anders Tangen

Tomtestørrelse : På ønsket parsell ca 300 - 400m² opplyst av eier

Dokumenter /opplysninger : S ituasjonskart, eie n domsinfo , befaring .

Oppdrag :

Det ble gitt i oppdrag av Lene Grimsrud å vurdere verdien på ovennevnte parsell av
gnr 18 b nr 3 som ligger inne som en øy på Anders Tangen sin eiendom. Det sk a l
settes en m² pris som tar hensyn til bru k s verdien og verdiforringelsen av
eiendommen. På eiendommen ligger en priv a t gruset vei som kommunen må få
bruksr ett på, en del trafikk på disse stasjoner må påberegnes for vedlikehold ettersyn
mm .

Forutsetning :

Dette er en tomte vurdering som er u tarbeidet et ter oppdrag fra , Lene Grimsr ud i
Ringerike kommune , kun vi suell befaring av tomten for vurdering tomten i dette
område. Verdien under er utarbeidet på Takstmannens kjennskap i området og
erfaring med priser på lignende tomter og eiendommer i samme område. Verdien er
satt etter beste skjønn basert på hvor tomten ligger i forhold til utsikt, adkomst og
beskaffenhet . Tomten ønskes kjøp t av Ringerike Kommune for plassering av
hovedstasjon for kloakken i Åsa området.

Tomten - objektet :

Tomten som ønskes kj øp ligger inne i Gnr 18 bnr 3 som er et småbruk . S elve
området er naturtom t med noe n store Bjørketrær. D et ligger en intern gruset vei som
går ned mot strand og åker, tomten grenser mot eiers mur og oppstillingsplass for
maskiner etc. Adkomstveien til tomten er gruset vei som går over en bekk og
gjennom eiers oppstillingsplasser for maskiner og utstyr. Området er så å si flatt ved
ønsket tomt.



ARNE BACH EFTF. AS
MNTF Takstmann Einar Hurum

__________________________________________________________________________________________
ARNE BACH EFTF. AS Email: einar.hurum@skade-takst.no Org.nr. 983 434 398MVA
Smeden 27 Mobil 970 12 600 Konto: 2280.30.01492
3514 HØNEFOSS

Vurderinger:

I m² prisen ligger normal tomtepris på denne tomten, verdiforringelsen av
eiendommen, bruksverdien, veirett på intern vei fra Åsaveien og frem til tomten.
Denne tomtedelen kan brukes til utvidelse av jorde som ligger vis a vis eller utvidelse
av oppstillingsplass for maskiner og utstyr.

Eiendommens areal er hentet fra seeiendom.no opplyst til 31 899, 6 m².

Vurdert m² pris på tomten er satt etter tidligere nevnte ulemper og er satt etter beste
skjønn til kr 400,- pr m².

I tillegg som ikke er hensyntatt kommer årlig vedlikehold og brøyting på den in terne
veien. Dette er vanlig og avtale med eier selv.

Med hilsen
ARNE BACH EFTF. AS

MNTF Einar Hurum
Haug 04 .0 6.2018

Skadetakst Verditakst Skjønn/brann Tilstandsanalyse



Matrikkel: Gnr 18: Bnr 3 Rune Kristoffersen AS
Kommune: 0605 RINGERIKE KOMMUNE Bånntjernveien 31, 3514 HØNEFOSS
Adresse: Åsa, 3512 HØNEFOSS Telefon: 916 57 101

Tom tetakseri n g p u m p estasjon
Oreb råtavei en Åsa

Matrikkel: Gnr 18: Bnr 3

Kommune: 0605 RINGERIKE KOMMUNE
Betegnelse: Areal i LNF område
Adresse: Åsa, 3512 HØNEFOSS

Dato befaring: 20.06.2018
Utskriftsdato: 22.06.2018
Oppdrag nr: 10904

Utført av autorisert medlemsforetak i NTF

Rune Kristoffersen AS
Bånntjernveien 31, 3514 HØNEFOSS
Telefon: 916 57 101

Sertifisert takstmann:
Rune Kristoffersen
Telefon: 916 57 101
E-post: rune@honefosstakst.no
Rolle: Uavhengig takstmann



Matrikkel: Gnr 18: Bnr 3 Rune Kristoffersen AS
Kommune: 0605 RINGERIKE KOMMUNE Bånntjernveien 31, 3514 HØNEFOSS
Adresse: Åsa, 3512 HØNEFOSS Telefon: 916 57 101

Oppdr. nr: 10904 Befaringsdato: 20.06.2018 Side: 2 av 4

Forutsetninger

Dokumentet er bygget opp på basis av NTFs instrukser og regelverk. Dokumentets innhold er skrevet i fritekst og alle kvalitets-
og kontrollfunksjoner er ivaretatt gjennom takstmannens egne rutiner.

Rapportdata
Kunde: Ringerike Kommune, Samfunn og Utbygging

Takstmann: Rune Kristoffersen

Befaring/tilstede: Befaringsdato: 20.06.2018.
- Rune Kristoffersen. Takstmann. Tlf. 916 57 101
- Anders Tangen . Grunneier.

Eiendomsopplysninger
Eiend.betegnelse: Areal i LNF område

Matrikkeldata
Matrikkel: Kommune: 0605 RI NGERIKE Gnr: 18 Bnr: 3

Eiet/festet: Eiet

Hjemmelshaver: Anders Tangen

Adresse: Orebråtaveien 15, 3512 Hønefoss

Kilder/vedlegg
Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Lena Grimsrud 20.06.1979 Generell bakgrunnsinfo Innhentet

Situasjonskart med
tomt for pumpestasjon

14.06.2018 Innhentet

seeiendom.no 20.06.2018 Innhentet

Oppdrag
Ringerike kommune v/Lene Grimsrud prosjektleder Samfunn og Utbygging har rekvirert takst av område tiltenkt benyttet for
oppføring av pumpestasjon, i forbindelse med kloakksanering i Åsa.

Forutsetning
Eiendommen er taksert slik den fremstår ved befaring og med de ulemper som må påregnes for grunneier i forbindelse med
bygging og videre drift av anlegg. Videre legges det til grunn den plassering som er vist av anlegg på situasjonkart for "ny
plassering".

Reguleringsbestemmelser
Eiendommen som takseres ligger i LNF-område

Beskrivelse av eiendommen som takseres
Område som takseres gjelder areal på 275 - 331 m2 beliggende i ytterkant av område opparbeidet som lagerplass i
forbindelse med garasjeanlegg for Anders Tangen. Tangen driver entreprenørfirma innenfor graving og transport og benytter
område for parkering av maskiner og utstyr. Område for planlagt pumpestasjon er delvis opparbeidet med oppfylte masser og
er egnet som fremtidig lagerplass for Tangen.

Område består av i hovedsak av veiskråning og noe areal med krattskog og areal ligger i tilknytning til dagens KUR anlegg.



Matrikkel: Gnr 18: Bnr 3 Rune Kristoffersen AS
Kommune: 0605 RINGERIKE KOMMUNE Bånntjernveien 31, 3514 HØNEFOSS
Adresse: Åsa, 3512 HØNEFOSS Telefon: 916 57 101

Oppdr. nr: 1 0904 Befaringsdato: 20.06.201 8 Side: 3 av 4

Ulemper for grunneier
For grunneier vil fradeling av tomt til kloakkpumpestasjon medføre en begrensning av mulighet for utvidelse av eksisterende
parkering/lagerplass for garasjeanlegg og båndlegging av område i tilknytning til pumpestasjon. Det vil også måtte påregnes
en belastning i byggeperioden og en økt aktivitet på eiendommen i forbindelse med ordinær drift av pumpestasjon, samt
belastning på vei.

Konklusjon og verdi
Ved vurdering av pris på tomt er det lagt til grunn en tomteverdi pr kvm, samt en pris pr kvm, som kompensasjon for ulemper
som må påregnes for eiendommen. Pris for grunn settes til kr 1 00,- pr kvm og kompensasjon pr kvm settes til kr 250,- Pris
for tomtegrunn settes samlet til kr. 350,- pr kvm.

HØNEFOSS, 22.06.201 8

Rune Kristoffersen
Telefon: 91 6 57 1 01



Matrikkel: Gnr 18: Bnr 3 Rune Kristoffersen AS
Kommune: 0605 RINGERIKE KOMMUNE Bånntjernveien 31, 3514 HØNEFOSS
Adresse: Åsa, 3512 HØNEFOSS Telefon: 916 57 101

Oppdr. nr: 1 0904 Befaringsdato: 20.06.201 8 Side: 4 av 4

Andre bilder
Andre bilder for oppdraget

"Ny plasssering" Pumpestasjon Orebråtveien Åsa



Matrikkel: Gnr 18: Bnr 50 Rune Kristoffersen AS
Kommune: 0605 RINGERIKE KOMMUNE Bånntjernveien 31, 3514 HØNEFOSS
Adresse: Åsa, 3512 HØNEFOSS Telefon: 916 57 101

Verd i vu rd eri n g av kom m u n al tei g
ved Åsatan g en

Matrikkel: Gnr 18: Bnr 50

Kommune: 0605 RINGERIKE KOMMUNE
Betegnelse: Kommunalt teig i LNF område
Adresse: Åsa, 3512 HØNEFOSS

Dato befaring: 06.06.2018
Utskriftsdato: 10.06.2018
Oppdrag nr: 10887

Utført av autorisert medlemsforetak i NTF

Rune Kristoffersen AS
Bånntjernveien 31, 3514 HØNEFOSS
Telefon: 916 57 101

Sertifisert takstmann:
Rune Kristoffersen
Telefon: 916 57 101
E-post: rune@honefosstakst.no
Rolle: Uavhengig takstmann



Matrikkel: Gnr 18: Bnr 50 Rune Kristoffersen AS
Kommune: 0605 RINGERIKE KOMMUNE Bånntjernveien 31, 3514 HØNEFOSS
Adresse: Åsa, 3512 HØNEFOSS Telefon: 916 57 101

Oppdr. nr: 10887 Befaringsdato: 06.06.2018 Side: 2 av 4

Forutsetninger

Dokumentet er bygget opp på basis av NTFs instrukser og regelverk. Dokumentets innhold er skrevet i fritekst og alle kvalitets-
og kontrollfunksjoner er ivaretatt gjennom takstmannens egne rutiner.

Rapportdata
Kunde: Ringerike Kommune, Samfunn og Utbygging

Takstmann: Rune Kristoffersen

Befaring/tilstede: Befaringsdato: 06.06.2018.
- Rune Kristoffersen. Tlf. 916 57 101

Eiendomsopplysninger
Eiend.betegnelse: Kommunalt teig i LNF område

Matrikkeldata
Matrikkel: Kommune: 0605 RI NGERIKE Gnr: 18 Bnr: 50

Eiet/festet: Eiet

Areal: 7 588 m²

Hjemmelshaver: Ringerike Kommune

Adresse: Åsa, 3512 Hønefoss

Kilder/vedlegg
Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Lena Grimsrud 05.06.1979 Generell bakgrunnsinfo Innhentet

Situasjonskart 05.06.2018 Innhentet

seeiendom.no 07.06.2018 Innhentet

Oppdrag
Ringerike kommune v/Lene Grimsrud prosjektleder Samfunn og Utbygging har rekvirert kommuanl teig beliggende ved
Åsatangen.

Forutsetning
Eiendommen er taksert slik den fremstår ved befaring og med de forutsetninger for bruk og utnyttelse iht. gjeldene arealplan.

Reguleringsbestemmelser
Eiendommen ligger inne som LNF område i arealplan.

Beskrivelse av eiendommen som takseres
Eiendommen på 7,58 dekar ligger i strandsone like nord for Åsatangen, ca 400 meter inn langsmed privat vei, og kommunen
har ikke veirett. Teig består i hovedsak av flatt terreng med noe krattskog, og store deler av arealet ligger under vann når det
er flom og høy vannstand i Steinsfjorden, øvrig areal er fjellskrent og noe av arealet brukes til veien ned til Åsatangen.

Det arealet som ligger inntil langsmed fjellveggen er ca 1mål som ikke ligger under vann. Arealet er LNF og er ikke mulig å
benytte til annet.



Matrikkel: Gnr 18: Bnr 50 Rune Kristoffersen AS
Kommune: 0605 RINGERIKE KOMMUNE Bånntjernveien 31, 3514 HØNEFOSS
Adresse: Åsa, 3512 HØNEFOSS Telefon: 916 57 101

Oppdr. nr: 1 0887 Befaringsdato: 06.06.201 8 Side: 3 av 4

Konklusjon og verdi
Areal vurderes til ikke å liten verdi ved salg i det åpne markedet, da det ikke er mulig å utvikle eiendommen eller foreta noen
opparbeidelse av området. Areal kan i hvis grad brukes til beite for husdyr, men da hoveddel av område er skrint areal med
bløt mark og krattskog, samt fjellskrent og vei, vil også nytteverdien være liten som beitemark.

Verdi på eiendommen vurderes til kr 30 000,-

HØNEFOSS, 1 0.06.201 8

Rune Kristoffersen
Telefon: 91 6 57 1 01



Matrikkel: Gnr 18: Bnr 50 Rune Kristoffersen AS
Kommune: 0605 RINGERIKE KOMMUNE Bånntjernveien 31, 3514 HØNEFOSS
Adresse: Åsa, 3512 HØNEFOSS Telefon: 916 57 101

Oppdr. nr: 1 0887 Befaringsdato: 06.06.201 8 Side: 4 av 4

Andre bilder
Andre bilder for oppdraget

Areal som takseres er gult område på kart for reguleringsplan.















Matrikkel: Gnr 21: Bnr 3 Rune Kristoffersen AS
Kommune: 0605 RINGERIKE KOMMUNE Bånntjernveien 31, 3514 HØNEFOSS
Adresse: Åsa, 3512 HØNEFOSS Telefon: 916 57 101

Verd i vu rd eri n g av areal for
kl oakkp u m p estasjon Åsa

Matrikkel: Gnr 21: Bnr 3

Kommune: 0605 RINGERIKE KOMMUNE
Betegnelse: Areal i LNF område
Adresse: Åsa, 3512 HØNEFOSS

Dato befaring: 06.06.2018
Utskriftsdato: 10.06.2018
Oppdrag nr: 10904

Utført av autorisert medlemsforetak i NTF

Rune Kristoffersen AS
Bånntjernveien 31, 3514 HØNEFOSS
Telefon: 916 57 101

Sertifisert takstmann:
Rune Kristoffersen
Telefon: 916 57 101
E-post: rune@honefosstakst.no
Rolle: Uavhengig takstmann



Matrikkel: Gnr 21: Bnr 3 Rune Kristoffersen AS
Kommune: 0605 RINGERIKE KOMMUNE Bånntjernveien 31, 3514 HØNEFOSS
Adresse: Åsa, 3512 HØNEFOSS Telefon: 916 57 101

Oppdr. nr: 10904 Befaringsdato: 06.06.2018 Side: 2 av 3

Forutsetninger

Dokumentet er bygget opp på basis av NTFs instrukser og regelverk. Dokumentets innhold er skrevet i fritekst og alle kvalitets-
og kontrollfunksjoner er ivaretatt gjennom takstmannens egne rutiner.

Rapportdata
Kunde: Ringerike Kommune, Samfunn og Utbygging

Takstmann: Rune Kristoffersen

Befaring/tilstede: Befaringsdato: 06.06.2018.
- Rune Kristoffersen. Tlf. 916 57 101

Eiendomsopplysninger
Eiend.betegnelse: Areal i LNF område

Matrikkeldata
Matrikkel: Kommune: 0605 RI NGERIKE Gnr: 21 Bnr: 3

Eiet/festet: Eiet

Hjemmelshaver: Espen Hval

Adresse: Åsa, 3512 Hønefoss

Kilder/vedlegg
Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Lena Grimsrud 05.06.1979 Generell bakgrunnsinfo Innhentet

Situasjonskart 05.06.2018 Innhentet

seeiendom.no 07.06.2018 Innhentet

Oppdrag
Ringerike kommune v/Lene Grimsrud prosjektleder Samfunn og Utbygging har rekvirert takst av område tiltenkt benyttet for
ny pumpestasjon, i forbindelse med sanering av dagens Kuranlegg i Åsa. nedenfor Pålsrudveien/Åsaveien og det vurderes
plassering på eiendommen til Espen Hval g nr 21/3.

Forutsetning
Eiendommen er taksert slik den fremstår ved befaring og med de forutsetninger for bruk og utnyttelse iht. gjeldene arealplan.

Reguleringsbestemmelser
Eiendommen ligger inne som LNF område i arealplan.

Beskrivelse av eiendommen som takseres
Område som takseres gjelder areal på jca 1000 kvm nedenfor Åsaveien ved Pålsrudveien tilhørende eiendommen til Espen
Hval gnr 21/3.

Område består av i hovedsak av veiskråning og noe areal med krattskog og areal ligger i tilknytning til dagens KUR anlegg.

Konklusjon og verdi
Areal har liten verdi, da areal ikke kan utnyttes til noe private formål som utbygging eller annen privat opparbeidelse.
Ved fastsetting av verdi er det lagt til grunn at Ringerike Kommune har behov for arealet til pumpestasjon.

Verdi på areal vurderes til kr 20 000,-

HØNEFOSS, 10.06.2018

Rune Kristoffersen
Telefon: 916 57 101



Matrikkel: Gnr 21: Bnr 3 Rune Kristoffersen AS
Kommune: 0605 RINGERIKE KOMMUNE Bånntjernveien 31, 3514 HØNEFOSS
Adresse: Åsa, 3512 HØNEFOSS Telefon: 916 57 101

Oppdr. nr: 1 0904 Befaringsdato: 06.06.201 8 Side: 3 av 3

Andre bilder
Andre bilder for oppdraget

Areal som takseres er gult område på kart for reguleringsplan.
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Arkivsaksnr.: 18/2135-1   Arkiv: 205 &00  

 

 

Eiendomsskatt - status allmenn taksering 2019  
 

Forslag til vedtak: 

1. Ringerike kommune gjennomfører kontorforretning for 2019 når det gjelder 

eiendomsskatt – Eigedomsskattelova §8 A-4, og øker skattetakstgrunnlaget med 10%. 

 

2. Promille-satsen fastsettes i budsjett-vedtaket for 2019. 

 

 

 

  

 

Innledning  

Kommunestyret vedtok i 2017 at det skulle gjennomføres almen taksering for 

eiendomsskattegrunnlaget for 2019. Videre skulle Skatteetatens boligverdier være grunnlag for 

eiendomsskatt på boliger. Ringerike kommune skulle anskaffe ett nytt verktøy for å 

effektivisere taksering og utskriving av eiendomskatt. 

 

På grunn av flere endringer i eigedomsskattelova vedtatt i desember 2017, har det vært svært 

krevende å anskaffe kvalifisert takseringspersonale og nytt verktøy. 

 

Beskrivelse av saken 

For å gjennomføre kommunestyrets vedtak om almen taksering av eiendomsskattegrunnlaget, 

vurderte rådmannen at det var behov for en prosjektleder. Ringerike kommune har ikke 

kompetanse på gjennomføring av almen taksering, slik at vi besluttet å anskaffe ekstern 

prosjektleder. I tillegg var vi klar over at vi måtte ha ytterligere kapasitet i forhold til selve 

takseringsarbeidet, da vi på eiendomsskattekontoret har en 100% stilling. 

 

Vi valgte å lyse ut både prosjektleder og takseringspersonale i samme anskaffelse. Vi fikk inn 

kun ett tilbud, og valgte å avlyse konkurransen.  

 

I etterkant av avlysningen, gjorde vi noen henvendelser til leverandører for å undersøke hvorfor 

de ikke hadde levert tilbud. Svarene var at de hadde sett konkurransen, men enten ikke hadde 

kapasitet til å levere inn tilbud eller at de anså at de ikke kunne levere tjenestene i den perioden 

vi ønsket. 



- 

 

Vi valgte etter disse opplysningene å dele opp kokurransen i to deler – en for prosjektledelse 

og en for taksteringspersonale. 

 

Vi fikk inn flere tilbud, og valgte en prosjektleder. På grunn av klagefrister, ble ikke kontrakten 

signert før sommerferien. 

 

Vi fikk ikke inn tilbud på takseringspersonalet, og som en konsekvens av dette har vi valgt å 

avlyse konkurransen på prosjektleder. 

 

I anbudet på verktøy fikk vi inn ett tilbud, og valgte først å tildele til den som leverte tilbud. 

Men ved nærmere gjennomgang viste det seg at ikke de heller kunne levere på vårt behov. 

Denne konkurransen er også avlyst. 

 

Etter at vi har rådført oss med KS Eiendomsskatteforum, har rådmannen besluttet å anskaffe 

takseringspersonell til verk og bruk, og stå for prosjektledelsen selv samt at vi benytter 

eksisterende verktøy til denne delen av retakseringen på bakgrunn av endringer i 

Eigedomsskatteloven. 

 

I samtale med KS Eiendomsskatteforum, gikk det fram at KS hadde advart regjeringen om at 

ved en omfattende lovendring når det gjelder verker og bruk, ville kapasitet i markedet for 

takseringspersonell få betydning for gjennomføringen. Ringerike kommune vil ikke kunne 

gjennomføre almen taksering til 2019 på grunn av at det ikke finnes kapasitet i markedet for 

takseringspersonell og heller ikke innenfor eiendomsskatteverktøy. 

 

Ringerike kommune har to alternativer når vi ikke kan gjennomføre almen taksering, og det er 

kontorforretning og utsettelse av almen taksering. 

 

Det blir anbefalt av KS Eiendomsskatteforum å gjennomføre kontorforretning. Dette fordi 

takstgrunnlaget kan økes med opp til 10% per år, og dette vil gi en gradvis økning i 

eiendomsskatten for innbyggerne.  

 

Rådmannen ønsker at vi gjennomfører kontorforretning i to år, for deretter å ha almen 

taksering klar til utskrivningen av eiendomsskatten for 2021. Det vil gi oss tid til å anskaffe og 

implementere ett nytt verktøy for eiendomsskatt, og planlegge, anskaffe og gjennomføre almen 

taksering på en god måte. 

 

 

Juridiske forhold  

Eigedomskattelova har en rekke endringer som trer i kraft fra 1. januar 2019. Disse endringene 

må Ringerike kommune forholde seg til når det gjelder arbeidet med almen taksering samt 

hvordan går fram når verk og bruk blir næringseiendom. I tillegg er det endringer i forhold til 

beskatningen av produksjonslinjer for kraft og kraftanlegg. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Sak: 140/17 

 

Saksprotokoll - Eiendomsskatt - allmenn taksering 2019  

 



- 

Vedtak i Kommunestyret: 

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

takstgrunnlag fra 2019. 

2. For boliger benyttes Skatteetatens boligverdier som takstgrunnlag 

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

leies inn prosjektleder og nødvendig takstkompetanse og –kapasistet slik at 

takstgrunnlaget er klart til 1. september 2018. 

4. Det anskaffes verktøy for å benytte i takseringsprosessen. 

 

Økonomiske forhold 

I vedtatt Handlingsprogram for 2018-2021, er det vist en økning i inntektene fra eiendomsskatt 

fra 2019 på 11 millioner kroner. 

 

Alternative løsninger 

Allmenn taksering kan utsettes i 1, 2 eller 3 år. Det fjerde året skal takstgrunnlaget være ferdig.  

 

Denne løsningen vil gi samme inntekt som i 2018 fra boliger, fritidseiendommer og 

næringseiendommer med untak av verker og bruk, som fra 2019 utgår som eget skattetype.  

 

Endringer i eiendomsskatteinntektene vil kun komme fra nye objekter eller fjerning av objekter. 

Uavhengig av valgt løsning, vil det bli reduksjon på grunn av nedtrapping av 

eiendomskatteinntekter fra denne type objekter. 

 

Denne løsningen vil gi Ringerike kommune tid til å anskaffe og implementere ett godt verktøy 

for eiendomsskatt med gode digitale løsninger som er utprøvd av andre kommuner. 

 

Vi vil også ha god tid til å forberede anskaffelse av taksteringspersonale, enten med 

prosjektleder fra Ringerike kommune eller anskaffe prosjektleder til gjennomføringen av 

takseringsarbeidet. 

 

Ulempen med denne løsningen er at siden vi vil få samme nivå på eiendomsskatten for 

innbyggerene, så vil det ikke bli en gradvis overgang til høyere skatt, slik som vi får ved å gjøre 

kontorforretning. 

 

For denne løsningen kan det også være mulighet å heve promillen. Dette gjøres i forbindelse 

med vedtaket i budsjett-saken for kommende år. Det vil gi en gradvis overgang. Ringerike 

kommune er allerede på maksimal sats for næringseiendommer, slik at det er på bolig og 

fritidseiendommer satsen kan økes med 1 promille. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen har etter en totalvurdering hvor også råd fra avokat hos KS’ Eiendomsskatteforum 

er tatt med i betraktning, konkludert med at med de rådende markedsforhold for anskaffelse av 

verktøy for gjennomføring av allminnelig taksering og takstpersonale, gjør at allmenn taksering 

utsettes. 

 

Rådmannen har vurdert de to alternativene til allmenn taksering – kontorforretning og 

utsettelse, og ser at effekten av kontorforretning gjør at skatteyterne vil få en gradvis økning i 

eiendomsskatten. 



- 

 

Ved å benytte utsettelse, vil endringen fra eksiserende takster til ny takst om inntil 4 år, bli 

desto større. 

 

Det vil bli gjennomført allmenn taksering av verker og bruk slik at endringer i 

Eigedomsskattelova blir tatt hensyn til. Disse takstene vil danne grunnlag for det som tidligere 

var verker og bruk i 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/2135-4  Arkiv: 205 &00  

 

Sak: 104/18 

 

Saksprotokoll - Eiendomsskatt - status allmenn taksering 2019  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Ordfører har i samråd med Rådmann valgt å trekke Sak 104/18. Årsaken er at saken skal 

behandles i FS 16.10.18 og i KS 01.11.18.  

 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 11.10.2018: 

 

Ordfører har i samråd med Rådmann valgt å trekke Sak 104/18. Årsaken er at saken skal 

behandles i FS 16.10.18 og i KS 01.11.18. Et samstemt Kommunestyre bifalt dette. 

 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3102-3  Arkiv: 660 A10  

 

Sak: 119/18 

 

Saksprotokoll - Orientering om prosjekt «varmmat» og investering av dampovner til 

kommunale barnehager  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1: Informasjon om "Prosjekt om varmmat i de kommunale barnehagene" tas til orientering. 

  

2: FS innstiller på at midler til dampovner i alle kommunale barnehage innarbeides i forslag til 

handlingsprogram 2019-2022. 

  

3: FS mener at måltidene i barnehagene er viktige for barns utvikling og læring. HOK ber 

derfor rådmannen utrede en ny sak med utgangspunkt i at kommunen skal kunne levere et 

variert og rikt tilbud innen kosthold. 

 

Det utarbeides tilleggsnotat, som legges frem i KS 11.10.18. 

 
 

Behandling i Formannskapet 25.09.2018: 

 

Hans-Petter Aasens (SP) fremmet forslag om at det utarbeides tilleggsnotat, som legges frem i 

KS 11.10.18. Et samlet Formannskap bifalt forslaget. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HOK) innstilling, ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til 

Kommunestyret. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3102-2  Arkiv: 660 A10  

 

Sak: 32/18 

 

Saksprotokoll - Orientering om prosjekt «varmmat» og investering av dampovner til 

kommunale barnehager  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
1: Informasjon om "Prosjekt om varmmat i de kommunale barnehagene" tas til orientering. 

  

2: HOK innstiller på at midler til dampovner i alle kommunale barnehage innarbeides i forslag 

til handlingsprogram 2019-2022. 

  

3: HOK mener at måltidene i barnehagene er viktige for barns utvikling og læring. HOK ber 

derfor rådmannen utrede en ny sak med utgangspunkt i at kommunen skal kunne levere et 

variert og rikt tilbud innen kosthold. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 12.09.2018: 

 

Mons-Ivar Mjelde (Ap) fremmet følgende forslag p.v.a. Ap og H: 

 

«1: Informasjon om "Prosjekt om varmmat i de kommunale barnehagene" tas til orientering. 

  

2: HOK innstiller på at midler til dampovner i alle kommunale barnehage innarbeides i forslag 

til handlingsprogram 2019-2022. 

  

3: HOK mener at måltidene i barnehagene er viktige for barns utvikling og læring. HOK ber 

derfor rådmannen utrede en ny sak med utgangspunkt i at kommunen skal kunne levere et 

variert og rikt tilbud innen kosthold.» 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Mjeldes (Ap) forslag p.v.a. Ap og H, 

ble Mjeldes (Ap) forslag enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

Formannskapet. 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3102-1   Arkiv: 660 A10  

 

 

Orientering om prosjekt «varmmat» og investering av dampovner til kommunale 

barnehager  
 

Forslag til vedtak: 

Prosjekt om varmmat i de kommunale barnehagene tas til orientering. Midler til dampovner 

innarbeides i forslag til handlingsprogram 2019-2022.  

 

  

 

Sammendrag 

Våren 2018 har tre kommunale barnehager hatt et pilotprosjekt på varmmat levert fra 

Ringerikskjøkken. Bakgrunnen for prosjektet er at det over tid har vært utfordrerne å kunne 

tilberede varmmat i barnehagene på grunn av lite ressurser og begrensede kjøkkenfasiliteter. 

Foreldrene har ønsket varmmat over tid, dette sees igjen i brukerundersøkelsen.  

 

Innledning / bakgrunn 

Tre av de største kommunale barnehagene (Eikli med 78 barn, Hønefoss med 115 barn og 

Heradsbygda med 70 barn) har sammen med Ringerikskjøkken sett på mulighetene for å kunne 

kjøpe og få levert varmmat i barnehagen. Ringerikskjøkken kunne våren 2018 levere varmmat 

på sine premisser og etter sine kjøreruter. En forutsetning for barnehagene var at maten måtte 

leveres varm da barnehagene ikke hadde oppvarmingsmuligheter. Barna i barnehagen har vært 

med å forberede tilbehøret til maten, eks. bake rundstykker, lage salat og tilrette grønnsaker.  

  

Alle de kommunale barnehagene ønsker å kunne tilby varmmat en eller flere ganger i uken til 

barna. Barnehagene ønsker å investere i dampovner for å kunne ta imot vakuumpakket mat 

som de selv kan varme opp, og ikke være avhengig av kjørereruter og kapasiteten til 

Ringerikskjøkken. Kostnaden for barnehagene vil reduseres ved å kjøpe vakuumpakket mat. 

Det er forventet en økt tilfredshet i brukerundersøkelsen på kosthold ved å kunne tilby 

varmmat. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver ble revidert våren 

2017, og var gjeldende fra 01.08.17. Den nye forskriften har nå større fokus på at barna til 

tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder blant annet kosthold. Videre 

er forskriften og retningslinjer for mat og måltider i barnehagen fra Helsedirektoratet klar på at 

arbeidet med mat og måltider skal skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.  



- 

 

 

Økonomiske forhold 

Investering av dampovner vil ha en kostnad på 1.050 millioner kr. Kostnaden er iberegnet kjøp 

av dampovn og tilpasninger i eksisterende kjøkken.  

 

Rådmannens vurdering 

Måltidene i barnehagen er en vesentlig del av barnehagehverdagen og utgjør en betydelig del 

av barns totale kosthold. Et sunt og variert kosthold i barneårene er viktig for vekst, utvikling 

og læring. Hjem og familie har det grunnleggende ansvaret for barnas kosthold, men fordi så 

mange måltider inntas i barnehagen, har barnehagen stor innflytelse på barnas mat- og 

måltidsvaner, kosthold og helse. Rådmannen ønsker å sikre et sunt, variert og godt kosttilbud 

til barna og ser på denne investeringen som et tilrettelagt tiltak for å nå målet. Rådmannen 

foreslår at midler til dette tiltaket innarbeidet i budsjettet for 2019. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3239-8  Arkiv: A10  

 

Sak: 127/18 

 

Saksprotokoll - Prosjekt «Oppgradering av Hønefoss barnehage»  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Prosjektet «oppgradering Hønefoss barnehage» tas til orientering. 

2. Kostnaden på tiltakene vurderes i forbindelse med utarbeidelsen av Handlingsprogram 

2019-2022. 

3. FS mener Ringerike kommune i utgangspunktet bør ha systemer hvor utgifter til 

løpende vedlikehold og oppgradering av bygningsmassen bør være en del av 

driftsbudsjettet og at kun ekstraordinære investeringer bør gjøres gjennom prosjekt og 

investeringsbudsjett. 

 
 

Behandling i Formannskapet 25.09.2018: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag p.v.a. AP,H, V og Krf: 

1. «Prosjektet «oppgradering Hønefoss barnehage» tas til orientering. 

2. Kostnaden på tiltakene vurderes i forbindelse med utarbeidelsen av 

Handlingsprogram 2019-2022. 

3. FS mener Ringerike kommune i utgangspunktet bør ha systemer hvor utgifter til 

løpende vedlikehold og oppgradering av bygningsmassen bør være en del av 

driftsbudsjettet og at kun ekstraordinære investeringer bør gjøres gjennom prosjekt 

og investeringsbudsjett». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Runar Johansens (H) forslag p.v.a. AP, H, V og Krf ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3239-6  Arkiv: A10  

 

Sak: 33/18 

 

Saksprotokoll - Prosjekt «Oppgradering av Hønefoss barnehage»  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
1: HOK er usikker på om denne saken fyller vilkårene for en prosjektinvestering, og ber om at 

dette utredes videre før saken kommer til formannskapet 

 

2: HOK mener Ringerike kommune i utgangspunktet bør ha systemer hvor utgifter til løpende 

vedlikehold og oppgradering av bygningsmassen bør være en del av driftsbudsjettet og at kun 

ekstraordinære investeringer bør gjøres gjennom prosjekt og investeringsbudsjett. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 12.09.2018: 

 

Mons-Ivar Mjelde (Ap) fremmet følgende forslag p.v.a. Ap og H: 

 

«1: HOK er usikker på om denne saken fyller vilkårene for en prosjektinvestering, og ber om 

at dette utredes videre før saken kommer til formannskapet 

 

2: HOK mener Ringerike kommune i utgangspunktet bør ha systemer hvor utgifter til løpende 

vedlikehold og oppgradering av bygningsmassen bør være en del av driftsbudsjettet og at kun 

ekstraordinære investeringer bør gjøres gjennom prosjekt og investeringsbudsjett.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Mjeldes (Ap) forslag p.v.a. Ap og H, 

ble Mjeldes forslag enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

Formannskapet. 

     
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3239-5  Arkiv: A10  

 

Sak: 62/18 

 

Saksprotokoll - Prosjekt «Oppgradering av Hønefoss barnehage»  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Prosjektet «Oppgradering Hønefoss barnehage» tas til orientering.  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 10.09.2018: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3239-1   Arkiv: A10  

 

 

Prosjekt «Oppgradering av Hønefoss barnehage»  
 

Forslag til vedtak: 

Prosjektet «Oppgradering Hønefoss barnehage» tas til orientering.  

 

  

Bakgrunn  

Hønefoss barnehage er 10 år i 2018 og ligger i Hønefoss sentrum i idylliske omgivelser i 

Søndre park. Barnehagen har plass til 120 barn i alderen 1-6 år.  

Barnehagen er ikke oppgradert i de 10 årene den har bestått. Bygget bærer preg av slitasje og 

har et behov for rehabilitering. Hønefoss barnehage var ikke med i oppgraderinger av inventar 

og utstyr som ble gjennomført i barnehagene fra 2015-2017.  

Fra januar 2018 har det vært gjennomført et prosjekt i barnehagen for å kartlegge utfordringer 

med bygningsmessige utfordringer og driftsutfordringer. Samtidig som prosjektet har pågått 

har Hønefoss barnehage hatt systemtilsyn med tema «Inneklima i barnehagen». Tilsynet inngår 

i kommunens plan for miljørettet helseverntilsyn. Hensikten med tilsynet var å vurdere om 

barnehagen har tilfredsstillende styring med aktiviteter og utstyr som har betydning for 

inneklima i barnas oppholdsarealer. Tilsynet vil i denne saken kun vises til for å synliggjøre 

behovet for oppgraderinger. I Hønefoss barnehage har det de to siste årene hatt over snittet 

høyt sykefravær.   

Beskrivelse av saken  

Offentlige lekeareal både inne og ute skal være trygge, utfordrende og tilpasset barn i 

forskjellige aldre. Alt av lekeplassutstyr og fallunderlag skal tilfredsstille dagens sikkerhetskrav. 

Prosjektet har hatt fokus på møbler og organisering av rom. Dette for å effektivisere tidsbruk 

og kartlegge opplevde fysiske utfordringer for de ansatte.  

I prosjektet er det kartlagt og vist til en rehabiliteringsprosess av moderat grad. 

Brukemedvirking fra foresatte, ansatte ved lokalt verneombud, plasstillitsvalgte og 

samarbeidssektorer har vært prioritert i prosessen.   

Målet med prosjektet var: 



- 

 En kvalitetsforbedringer i forhold til tidens behov som imøtekommer funksjonalitet med 

tanke på strukturendringer og ivaretakelse av bygget  

 Imøtekomme flerbruksbehov 

 Imøtekomme særskilte behov 

 Nytt inventar som ikke var på markedet da barnehagene ble bygd  

 Arbeidsmiljøtilta 

Prosjektet skulle vise til en oppgradering som: 

 Sikrer barns utvikling og sikkerhet 

 Sikrer ansatte tilfredsstillende arbeidsforhold  

 Tar vare på bygget både innom og utomhus 

 

Hønefoss barnehage er godkjent i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler mv. og både leder i barnehagen og eiendomstjenesten plikter å arbeide systematisk og 

målrettet for å opprettholde godkjenningen. Mål for tilsynet som er gjennomført var å avdekke 

om forskriftskravene (§§ 4, 13 og § 19) ble etterlevde i barnehagen. Barnehagen pålegges etter 

tilsynet å fremlegge resultater fra systematiske temperaturmålinger i barnehagens leke- og 

oppholdsarealer og resultater fra inneklimalogging med beskrivelse av målepunkt og 

påvirkningsfaktorer. Barnehagen må fremlegge risikovurdering av smittespredning i leke- og 

oppholdsrom som kan underbygge valgte renholdsfrekvens. I tillegg må barnehagen sørge for 

at alle spisemøblene har en hel, jevn og lettvaskbar overflate som tåler alminnelig renholds- og 

desinfeksjonsprosesser. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Prosjektet har gjennomført møter med hele gruppen og mindre faggrupper. Alle gruppene er 

samlet om prioriteringene som også kan gjenkjennes fra påleggene etter tilsynet fra Miljørettet 

helsevern. Prioritert liste i Hønefoss barnehage med prisestimat til oppgradering er vedlagt. 

Alle tiltakene vil ha en kostnad på 5 157 750 kr. Kostnadene er beregnet med innkjøp, deler, 

utstyr og arbeidstimer.  

 

Tiltak som beskrives som må-tiltak er tiltak 1.1 spisemøbler på begge kjøkken, tilpasset rom 

og arbeidshøyde. Dette tiltaket har en estimert kostnad på 500 000 kr.  Fra punkt 1.1 til 2.2 

samt 3.1 og 4.2. er prioriterte bør-tiltak. Disse tiltakene har en estimert kostnad på 2 835 500 

kr.  

 

Juridiske forhold  

Arbeidsmiljøloven § 4-3, Barnehageloven §§ 1, 3, Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

§ 9., Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. § 25, Forskrift om 

systematisk helse-miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)  

 

Rådmannens vurdering  

Rådmannen mener at det er viktig å vurdere tilstanden ved bygg og drift kontinuerlig, og er 

fornøyd med at det er gjennomført et prosjektarbeid som gir anledning for medvirkning for 

både ansatte, brukere, vernetjenesten og fagorganisasjonene. Rådmannen mener det behov for 

noe oppgraderinger av Hønefoss barnehage som vil sikre at både barn og ansatte har en trygg 

og sikker barnehage og arbeidsplass. Rådmannen anbefaler at kostnadene på tiltakene vurderes 

i forbindelse med utarbeidelsen av Handlingsprogram 2019-2022. 

 

Vedlegg 



- 

 Oppdragsbeskrivelse oppgradering i Hønefoss barnehage, kostnadsberegninger 

Hønefoss barnehage  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Marianne Mortensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPPGRADERING HØNEFOSS BARNEHAGE

Felles Prioritering Hva Begrunnelse Løsninger

Estimerte 

Kostnader Kolonne1

1.1 Avvik MÅ Tiltak

Møbler

Spisemøbler på begge kjøkken, tilpasset 

rom og arbeidshøyde. Plass til tre 

grupper (25/50 sitteplasser)

Tilpassede stoler og bord til både barn og voksne slik at man kan 

gjennomføre to måltider i Hønefoss barnehage pr. dag. (HMS – 

muskel og skjelettplager).

Dagens bord og stoler er lave og helt feil i forhold til voksnes 

arbeidsstillinger. Mange ansatte i barnehagen har ryggplager og 

smerter i ben og dette er ikke forenelig med dagens størrelse på bord 

og stoler.

I tillegg er bordflatene på spiserom slitt og har store overflateskader, 

noe som gjør at det er vanskelig å gjøre rent og må fjernes. Mottatt 

avvik på dette i systemtilsyn inneklima vinter 2018.

Nye bord med hel og vedlikeholdsfri

overflate – og i en høyde tilpasset

Tripp-trapp stoler og stoler hvor voksne

får en god arbeidsstilling.

Utforming av rommet byr på utfordringer

da det ikke er firkantet. Bordene bør 

være smalere enn det som vanligvis er

normalt.

kr 500 000

Pri 1.1

Gjerde som skjermer barna mot park og 

vei på utsatte steder.

Barnehagens uteområde er stort og på noen plasser uoversiktelig. Det kan 

være krevende for de ansatte til enhver tid å ha oversikt over alle plasser. 

Enkelte steder er gjerdene lette å passere for barn og evt. motsatt. På grunn 

av sikkerhet må gjerdene utbedres på enkelte områder.

Det må settes opp gjerder som tilfredsstiller trygg høyde 

uansett grunn. Enkelte steder er bakken slik at gjerdene blir 

lette å forsere for barn. 
kr 170 000

Pri 1.1
Eksisterende uteleker (klatrestativer og 

sandkasser)

Dårlig tilstand og oppfliset. I henhold til lekeplasskontroll. Demonterer og anskaffer nye
kr 200 000

Kan ses i sammenheng 

med pri 3.1?

Pri 1.1
Klemsikring til ytterdører Gjelder i tilknytning til garderobene. 3 ytterdører. Det har forekommet at 

barn har klemt seg i dørene. kr 15 000

Pri 1.2

(Blanke dører (gjennomsiktige?)) eller 

en ekstra hylle i høyskapene som 

umuliggjør at barn kan oppholde seg i 

skapet.

Barn gjemmer seg i skapene i dag ved lek eller når det er noe de ikke vil. Hvis 

et barn gjemmer seg-/eller befinner seg i et skap når barnehagen skal 

evakueres vil det ta lang tid før vi finner barnet. 

Dele av skapet med en hylle som vanskeliggjør det å 

gjemme seg.

Evt. fornye denne løsningen, bytte ut alle skap med 

annen løsning som er sikrere og som evt. kan avlaste 

øvrig garderobe. Se pkt. 5.3
kr 250 000

Pri 2.1

Kjøkken

Mulighet for å lage mat til store 

grupper, dampkomfyr og 

industrioppvaskmaskin, kjøl og 

oppbevaring. 

Praktisk tilrettelegging og innredning 

for bruk og behov i denne Dekketøy 

(tallerkener og glass/kopper). Gir mye 

støy og klirring i tillegg til at bakker blir 

tunge.

Tilrettelegge for å effektivisere tiden på kjøkken. Bruker i dag 

unødvendig mye tid pga. upraktisk arbeidssituasjon. HMS og bruk av 

grunnbemanning.

Industrimaskin med kort vask (tidsbruk), stativ som kjøres ut og inn 

med fulle bakker (ikke lempe service over på tralle). En dampkomfyr 

vil kunne varme opp mat til mange på en effektiv måte. Det 

gjennomføres våren 2018 et prøveprosjekt med Ring.kjøkken i 

forhold til levering av mat. Bytte ut alt av glass med dekketøy av 

lettere materiale.

Legge til rette for industrimaskin, skyllebenk og 

tørkestativ. Trenger bare en maskin og kan selge to 

Miele maskiner.

Dampkomfyr er framtidsrettet og gir mulighet til et 

samarbeid med Ringerikskjøkken.

Det er allerede kjøpt inn dekketøy til en gruppe som 

er lett og ikke gir mye klirring. Kjøpe inn likt dette til 

hele barnehagen.

kr 500 000

Pri 2.2

Solskjerming og skjerming innvendig 

mot fellesrom.

På grunn av utfordringer med varm luft inne og sterk sol som gjør 

bruken av rommene uholdbare. Temperatur loggføres over tid ifølge 

avvik etter tilsyn. Fører til:

-Oppheting hos barn og voksne

-Lysforhold som skaper vanskeligheter med å se (knipe øynene og bli 

mentalt sliten som følge av det. 

Innvendig er glassvegger alle steder en stressfaktor for barn med 

mye forstyrrelser. Urolige og misfornøyde / slitne barn.

Utvendig skjerming:

Vinduer på Oransje (både store og de små på 

veggen).

Innvendig skjerming:

En form for folie som kan brukes fra gulv og opp i en 

viss høyde. Gjøre det likt på alle rom. Vil gi et ryddig, 

visuelt uttrykk og kan også markere på en måte 

fargen til de ulike gruppene. kr 400 000



Felles Prioritering Hva Begrunnelse Løsninger

Estimerte 

Kostnader Kolonne1

Pri 2.3

Stellerom og toaletter

Må ha et stellerom til på fløy 1. Heve-

/senke stellebord eller stellebord med 

plass til trapp under.

Pga HMS for ansatte. Unngå vridninger og tunge løft opp / ned. Ev 

tilrettelegges for plass til bruk av trapp. Det er i dag ingen heve- og 

senke bord i barnehagen. Noen barn kan være redde for å gå i 

trapp/stige og vi har voksne som ikke kan løfte tunge barn opp i 

denne høyden. 

Høyde på eksisterende stellebord =  ?

Det er i dag over 25 barn som deler et lite stellerom. Er trangt og en 

vanskelig arbeidssituasjon og gir ikke rom for en skjermet og 

respektfull opplevelse for barnet.

Bygge om HC toalett til et ekstra stellerom slik at en 

av gruppene kan bruke dette. Vil gi bedre plass og bli 

roligere for barn. Sette inn heve- og senke bord der 

slik at dette kan brukes for voksne som ikke kan løfte 

og barn som ikke tør å gå i trapp/stige.

kr 50 000

Pri 2.4

Uteboder og oppbevaring av sykler, 

(leker og vogner).

Flere sykler.

Må utvides da denne har for liten kapasitet + skjerming for nabo. HMS tiltak 

da det blir mange tunge løft og dårlige arbeidsstillinger (vridninger, løft når 

en står i feil posisjon). Sykler og leker blir og fort ødelagt da de blir stående 

oppå hverandre og hekter seg fast til hverandre. Våren 2017 ble alle sykler 

gått over av sikkerhetsmessige grunner og man kan reparere ca. 8-10 sykler 

og kaster 10 sykler. Barnehagen har en sykkelpark på 

Kan bygges ut i bakkant og gi en mye bredere bod. 

Sette inn en dør i enden slik at man kan gå inn den 

ene veien og parkere sykkel for så å kunne kjøre 

syklene rett ut den andre døren.
kr 75 000

Pri 2.5

Støy

Støydempende plater i taket

Støydempende bilder o.l. til veggene

Grupperom og aktivitetsrom hvor man er plaget av støy og en følelse 

av tettpakket lyd. Det er høyt under taket og barnehagen har mange 

barn. HMS tiltak, tungt for de ansatte å jobbe i mye lyd/gjenklang. 

Gymrom og Oransje er viktigst.

Bilder eller plater som er støydempende. Evt. «halve 

gardiner». Sjekke effekt og vedlikehold kontra pris.

kr 300 000

Pri 2.6

Varemottak Fungere ikke i dag. Et varemottak på baksiden som brukes som 

lekerom. De ansatte triller varer fra utsiden av porten og inn i 

barnehagen. Melk og brød kommer to ganger i uken. Papir og 

renholds materiell. Trilling / dytting av traller i snø og slaps vinterstid, 

hvis det er måkt. Varer har også blitt tatt av trallen leverandøren 

sender med og løftet over til liten tralle inni for å få varene til 

kjøkkenet.. Deretter blir det løftet av / på og skjøvet / dyttet til 

kjøkken for avlessing, for så å gjenta turen noen ganger. Utfordrende 

med transport  fra porten når det er  snø og is.

Benytte trapperom hvor heis går opp og ned. Dør og 

terskel er tilpasset. Utfordring er låste 

dører…(ringeklokke eller ha døren åpen)

Varemottaksrom brukes i dag som lekerom da 

barnehagen har lite rom for «skjermet» lek.

Deler bakområdet som 

er planlagt for 

varelevering. 

Bakområdet vil kun 

være for varelevering og 

personell. Ikke for barn.

Pri 3.1

Lekemiljø – ute.

Nye huske- og klatrestativ, hinderløype, 

sandkasser, sykler

Fuglerede-huske?

Stimulerer til lek og aktivitet. Ulike utfordringer for barn i alle aldre. 

For lite leker i forhold til antall barn.

Barnehagen har mange barn og området brukes også av byens 

småbarnsforeldre til lekeområdet på ettermiddager og helger.  Vi 

trenger et attraktivt uteområde som kan avlaste drift i forhold til 

spising og aktiviteter og fremme utelek og fysisk aktivitet for barn 

som ellers er mye inne.

Evt. fjerne lillehaugen for å få plass til flere husker. 

kr 600 000

Fjerning av lillehaugen 

medfører vesentlig 

fordyring av prosjektet.

Pri 4.1

Lekemiljøer

Innrede lekekroker/lekemiljøer 

(lesekrok) på noen utvalgte plasser i 

barnehagen som kan bygges opp slik at 

dette fungerer. 

- Lite rom under trapp

- Rom på oransje

- Hobbyrom

- Gym

- Hobby

- Skillevegger

- Sofaer

Hensiktsmessig oppbevaring av leker som skaper oversikt og dekker 

barnas behov og medvirkning. Barns behov for å lek og utvikling må 

prioriteres og stimuleres. Leken stimulerer til nysgjerrighet, mestring, 

læring og utvikling som er livsviktig for barn.

Lekemiljøer:

Romdelere – for lekemiljø og støyreduserende

Dukke- og kjøkkenkrok

Lese- og spillekrok

Mobilt lekeapparat.

Barnehagen har få lekemiljøer som appellerer til barns trang til lek, 

fantasi og nysgjerrighet. 

Det er tatt i bruk varemottaksrom da det er behov for 

rom å leke i. 

kr 250 000
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Felles Prioritering Hva Begrunnelse Løsninger

Estimerte 

Kostnader Kolonne1

Pri 4.2

Grillhytte Vil kunne avlaste i forhold til formiddagsmåltidet da det er beregnet 

at to grupper skal spise ute på turdager. Utfordrer oss i dag ved kaldt 

og vått vær. Dette vil kunne gi barna et rom ute hvor de kan få 

varmet seg og spise formiddags- eller ettermiddagsmat ute. 

Avhjelper når det er færre voksne og det ikke er lett å sende barn 

inn.

Det gir oss også en større fleksibilitet med organiseringen og gir oss 

flere muligheter for ulike aktiviteter / organiseringer med tanke på 

barnehagens rominndeling. Den vil gi oss flere muligheter året 

gjennom. kr 200 000

Pri 5.1

Garderobene

Ny garderobeinnredning.

Usikker på om dette lar seg gjøre. 

Alternativt er det å kjøpe inn kurver 

som passer i garderobe-hyllene og lage 

en rekke til over eksisterende hyller slik 

at det blir i to høyder.

Pga HMS for ansatte og plasseffektivisering. Det vil gi bedre 

utnyttelse av plass ved bruk av høyere garderobeplasser med ev hylle 

/ skap. Fjerning av dagens garderobeskap frigjør plass til 

påkledningsbenker etc som gjør arbeidssituasjonen til ansatte mer i 

tråd med det å forebygge muskel og skjelettplager (HMS)i 

garderobesituasjonen. I tillegg kan vi tilrettelegge for flere smårom i 

rommet, ved hjelp av skilleveger. Det har vi behov for pga arbeid i 

små grupper. Tenker også det vil oppleves mer renholds vennlig. 

Er medregnet i 1.2

Pri 5.2

Påkledningsbenker Garderobene er trange og har utfordret i forhold til standard 

påkledningsbenker. Da blir det så dårlig plass i garderoben at det ikke 

er plass å forflytte seg. Det må være smale benker hvor en voksen 

kan sitte i riktig stilling og hjelpe barn med påkledning. Ansatte 

utvikler ofte muskel og skjelettplager som følge av uheldige 

arbeidsstillinger over tid. Møblene som er i daglig bruk må være 

helsefremmende og ment til bruk av voksne.

Er medregnet i 1.2

Pri 5.3

Plassering av garderobeskap Se på muligheten å ikke ha alle skapene som en labyrint. Organisering 

av tøy må bli bedre. Mye tøy blir borte. Garderobene er trang og 

smal.

Trang / uoversiktlige garderober med uhensiktsmessige løsninger 

medfører rot og dårlig oversikt. Mye energi går til opprydding, 

sortering  og leting, fordi barn da ikke mestrer å håndtere dette godt 

selv.

Er medregnet i 1.2

Pri 6.1-6.2

Grupperommene For å skape en tydeligere oversikt overfor foreldrene og barn hvor de 

skal bevege seg i bygget for å komme til sine grupperom etc..

Skape en helhet og ryddighet.

Innredning til lek og oppbevaring etter behov
kr 175 000

Pri 6.3
Funksjonelle møbler i peisestuen Brukes til spising og aktiviteter for barn. Egnede bord og stoler som 

kan brukes av barna sammen med de voksne i peisestua etc. kr 100 000
nøkternt kjøp av møbler 

- ikke design.

Pri 7.1-7.2.

Møterom og teknisk utstyr Det er et behov for oppgradering på ikt for å avholde interne gode 

møter / med eksterne deltakere, su møter etc. Derfor er det behov 

for en takmontert projektor og lerret på møterommet i 2.etasje.

Det er behov for lerret i gymsalen, mot vindusveggen, for å kunne 

avholde gode foreldremøter / andre stormøter med mange til stede.. 

Der er en projektoren montert i taket i ga, men den kan ikke dreies 

eller vris på. Den peker mot en hvit delevegg hvor det er lite og smalt 

og vanskelig å se for alle. Prosjektoren i taket bør kunne dreies slik at 

både lerretet mot vinduene og veggen kan brukes, alt etter behov. 

Airprinter.

kr 100 000
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Felles Prioritering Hva Begrunnelse Løsninger

Estimerte 

Kostnader Kolonne1

Pri 8.1

Sliping og lakkering/olje av gulv/bytte 

ut parkett med gulvbelegg

Barn får fliser på føtter og knær mm.

Krever også at vi har en god vedlikeholdsplan som følges slik at 

gulvene ikke gir flis.

Tas over drift så lenge 

det ikke er utskifting

Pri 9.1

Skilter utvendig 

Visualisere informasjon («skilting») 

innendørs

Behov for skilting fra Kongens Gate og et skilt på bygget som forteller 

vi er en barnehage. Opplever stadig at folk blir overrasket over både 

beliggenheten og at vi er en barnehage. Omdømme og sikkerhet.
kr 500 000

Pri 10.1

Barnetoalettene. Krever mye oppfølging i forhold til renhold og veldig trangt 

arbeidsrom.

Vanskelig å få endret 

uten store ombygginger

Pri 11.1

Pauserom

Tørkerom

Merking av nødutganger?

Flere møbler å sitte godt i.

Bedre kapasitet eller endre til annen bruk?

kr 100 000

nøkternt kjøp av møbler 

- ikke design.

Sum kr 4 485 000

Usikkerhet 15 % kr 672 750

Totalsum. kr 5 157 750
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3000-3  Arkiv: A10  

 

Sak: 126/18 

 

Saksprotokoll - Økonomiske utfordringer med nasjonale normer i barnehagesektoren  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
De økonomiske utfordringene med nasjonale normer i barnehagesektoren tas til orientering.  

 

 
 

Behandling i Formannskapet 25.09.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HOK) innstilling, ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til 

Kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3000-2  Arkiv: A10  

 

Sak: 31/18 

 

Saksprotokoll - Økonomiske utfordringer med nasjonale normer i barnehagesektoren  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
De økonomiske utfordringene med nasjonale normer i barnehagesektoren tas til orientering.  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 12.09.2018: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3000-1   Arkiv: A10  

 

 

Økonomiske utfordringer med nasjonale normer i barnehagesektoren  
 

Forslag til vedtak: 

De økonomiske utfordringene med nasjonale normer i barnehagesektoren tas til orientering.  

 

 

 

Sammendrag 

Stortinget vedtok våren 2018 en revidering av pedagognormen og innførte en ny 

bemanningsnorm for barnehagene.  

 

Begge normene var ute på høring høsten 2017. Det ble da varslet at begge normene skulle 

iverksettes 01.08.18. Stortinget vedtok revideringen av pedagognormen januar 2018 med 

virkning fra 01.08.18, og den nye bemanningsnormen ble vedtatt mai 2018 med virkning fra 

01.08.18. Kommunene er gitt frem til 01.08.2019 til å innføre bemanningsnormen. Ringerike 

kommune sitt høringssvar er vedlagt saken.  

 

Den reviderte pedagognormen innebærer at det skal det være minst én barnehagelærer per 7 

barn under tre år, og minst én barnehagelærer per 14 barn over tre år. Den nye 

bemanningsnormen innebærer minst en ansatt per tre barn under tre og minst en ansatt per seks 

barn over tre år.  

 

Ringerike kommune er positive til økt kompetanse og bemanning i barnehagene. Kommunen 

støtter ambisjonene om høy kvalitet i barnehagesektoren og at god bemanningstetthet og høy 

andel barnehagelærere kan være et bidra til dette.  

 

Beskrivelse av saken med økonomiske konsekvenser  

I saksfremlegget vil konsekvensene for barnehagesektoren samlet beskrives. Hver enkelt 

barnehage har ikke et handlingsrom, utover barneantall og areal jf. normene.  

 

På grunn av færre søkere i barnehagene ble ikke alle plassene fylt opp ved barnehageopptaket 

våren 2018. Den reviderte pedagognormen utløste til sammen 5 100% barnehagelærerstillinger 

i de kommunale barnehagene fra 01.08.18. Pedagogbemanningen er knyttet til hele årsverk, 



- 

hvilket betyr at barn nummer 8 (under tre år) og 15 (over tre år) utløser krav om et nytt 

årsverk. Pr. 01.08.18 oppfyller Ringerike kommune den reviderte pedagognormen.  

 

Ved innføring av pedagognormen ble kommunene tildelt et øremerket tilskudd fra Stortinget. 

Tilskuddet skulle blant annet sikre at de private barnehagene fikk kompensert merutgiftene 

som følge av kravene. Ringerike kommune sin andel av den nasjonale finansieringen var på ca. 

2 millioner kroner i 2018. Den nasjonale finansieringsordningen ble beregnet ut i fra 

innbyggertallet kommunen. Alle de private barnehagene har fått kompensert utgifter knyttet til 

pedagognormen etter satser foreslått/fastsatt av UDIR, og barnetallet slik det ble meldt 15.12. 

året før (dvs. siste offisielle telling). 

 

Den nye bemanningsnormen, en ny minstenorm for grunnbemanningen i barnehagene, ble 

vedtatt i Stortinget mai 2018. I høringen var det lagt opp til at normen skulle ha virkning fra 

01.08.18. Normen ble vedtatt med virkning fra 01.08.18 med et tillegg om at kommunene 

kunne bruke året til å oppfylle normen. Fra 01.08.19 utløser normen ca. 4,2 

assistent/fagarbeiderstillinger i de kommunale barnehagene. De private barnehagene må også 

tilpasse seg normen fra 01.08.2019. Ringerike kommune oppfyller pr dags dato ikke bindende 

norm, men vil bruke tiden som er gitt for å sikre at bemanningen og organiseringen er i tråd 

med bestemmelsene 01.08 neste år.   

 

Stortinget har bedt regjeringen om å legge fram en finansieringsplan for bemanningsnormen 

som skal dekke merkostnadene den medfører, både for offentlige og private barnehager. Det er 

fremdeles uklart hvordan, eller om det vil være en statlig finansiering av normen.  

Signalene har vært at bemanningsnormen skal tildeles 100 millioner kroner i en 

overgangsordning for å finansiere kravene. Fordelingen vil kunne bli 60 millioner kroner til de 

private barnehagene og 40 millioner til de kommunale barnehagene. Overgangsordningen vil 

gjelde fra innføringstidspunktet 01.08.2018 og ut 2020, og skal bidra til en bærekraftig 

økonomi i små private barnehager. Ringerike kommune sin andel av det nasjonale tilskuddet 

kan utgjøre om lag 500 000 kr hvis vi antar at samme beregningsmodell som ved 

pedagognormen blir tatt i bruk. Fordelingen vil da være 300 000 kr til private barnehagene og 

200 000 kr til kommunale barnehager. Blir samme beregningsmodell brukt, vil dette dekke ca. 

en 40% assistentstilling i de kommunale barnehagene. Dette vil være en underdekning på ca. 

4 000 000 kr. som kan føre til at andre tiltak og tjenesteområder i kommunen må 

nedprioriteres. 

 

Det ble i 1.tertital meldt om et merforbruk på sektoren på totalt 1,3 millioner kr. Dette skyldes 

den vedtatte pedagognormen som gir en merkostnad på 1,5 millioner kroner fra august 2018.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er positiv til økt kompetanse og bemanning i barnehagene. Rådmannen støtter 

ambisjonene om høy kvalitet i barnehagesektoren og at god bemanningstetthet og høy andel 

barnehagelærere kan være et bidrag til dette. Normene er vedtatte fra Stortinget og kommunen 

må tilpasse drift deretter. Rådmann er bekymret for at lokale tilpasninger svekkes ved en 

statisk bemanningsnorm. Lokaldemokratiet vil få en redusert muligheten til å påvirke 

prioriteringer og barnehageeier vil få redusert handlingsrom til å vurdere barnehagetilbudet i 

egen kommune.   

Rådmannen vil videre beklage at reformen ikke fullfinansieres. Saken viser at Ringerike 

kommune får store ekstrakostnader som griper inn i kommunenes muligheter til å opprettholde 

tjenestetilbudet på andre områder.  



- 

 

Vedlegg 

1. Saksfremlegg høringssvar – endringer i barnehageloven, forskrift om pedagogsbemanning, 

opplæringsloven og friskoleloven - høring 

2. Protokoll høringssvar – endringer i barnehageloven, forskrift om pedagogsbemanning, 

opplæringsloven og friskoleloven - høring 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/75-3   Arkiv: A10 &13  

 

 

Endringer i barnehageloven, forskrift om pedagogsbemanning, opplæringsloven 

og friskoleloven - høring  
 

Forslag til vedtak: 

Ringerike kommune støtter høring fra regjeringen om at barnehagebemanningen økes, men 

prioriterer økt kvalitet gjennom å øke pedagognormen i barnehagene framfor innføring av 

bemanningsnorm.  

 

Ringerike har vedtatte overgangsplaner som sikrer samarbeid mellom barnehage og skole og 

SFO, men vil følge dette opp slik at de er i samsvar med regjeringens føringer.  

 

Sammendrag 

 

Regjeringen har sendt ut et forslag på høring om ny forskrift på nasjonal bemanningsnorm. 

Forslaget er todelt, innføring av bemanningsnorm og endre pedagognormen. I tillegg er det 

også et forslag om å sikre en trygg og god overgang fra barnehage til skole og SFO.  

 

Regjeringen vil innføre en nasjonal bemanningsnorm, det vil si at antall barn per voksen skal bli 

lavere og likere. 

Det skal være minst: 

 En voksen per seks barn over tre år 

 En voksen per tre barn under tre år  

 

I høringen fremhever regjeringen viktigheten av kompetansekravet i barnehagene som 

innebærer å ikke ansette flere ufaglærte. Ny forskrift om rammeplan for barnehagens oppgaver 

og plikter er vedtatt og skal implementeres fra august 2017. Regjeringen fremhever også at det 

er viktig at endret pedagognorm kommer parallelt med ny rammeplan. For å forstå og jobbe 

etter ny rammeplanen kreves det barnehagelærerkompetanse. Dagens regelverk stiller ikke 

krav til til hvor mange voksne det skal være per barn, dette er regulert av gjeldende 

pedagognorm.  

 

 

Samtidig som regjeringen ønsker å innføre en nasjonal bemanningsnorm, ønskes det også en ny 

pedagognorm. Bemanningsnormen handler om å skape en trygg, god og forutsigbar barnehage 

med nok voksne. Endring av pedagognormen handler om å skape barnehager med et godt 



- 

faglig innhold. Det er barnehagelærerne som er de faglige ekspertene som er med på å skape et 

trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse. Endring av 

pedagognormen vil være en heving av kompetanse og kvalitet i barnehagene.  

 
Regjeringen vil ha flere barnehagelærere i barnehagen, og foreslår at ny pedagognorm skal 

være minst:  

 En pedagogisk leder per 7 barn under tre år 

 En pedagogisk leder per 14 barn over tre år  

 

I dag er minstekravet en pedagogisk leder per 7-9 barn under tre år og en pedagogisk leder per 

14-18 barn over tre år. Men det er store forskjeller mellom barnehagene i Norge. I de 

barnehagene med færrest barnehagelærere, er det mer enn 21 barn over 3 år per 

barnehagelærer. I de barnehagene med flest barnehagelærere, er det mindre enn 10 barn under 

3 år per barnehagelærer.  

 

I dagens regelverk er det et minimumskrav at 33 prosent av de ansatte skal være 

barnehagelærere. Med regjeringens forslag vil kravet til andelen barnehagelærere bli 43 

prosent.  

 

Regjeringen vil også innføre en plikt for barnehageeiere og skoleeiere til å 

samarbeide om overgangen fra barnehage til skole og SFO. Undersøkelser viser 

at en av fire barnehager i Norge ikke har rutiner som sikrer barna en god 

overgang. Både ny OECD-rapport og departementets egen gjennomgang av 

regelverket viser at barn i dag ikke er tilstrekkelig sikret en god overgang.  

 

Regjeringen foreslår at kommunene får plikt til å samordne samarbeidet mellom 

skolene og barnehagene, og utarbeide lokale planer for å sikre en god overgang. 

Det skal tas særlig hensyn til barn med særlige behov, og kommunene kan lage 

rutiner for informasjonsoverføring fra barnehage til skole forutsatt samtykke fra 

foreldrene. Også friskolene skal utarbeide en plan for overgangen til sin skole. 

SFO skal også være involvert i arbeidet. Mange barn begynner i SFO før eller 

samtidig som første skoleår.  
 

Økonomiske forhold 

Regjeringen har varsle økt støtte på 413 millioner kroner i året for å sørge for å øke kvaliteten i 

barnehagene. Allerede i år vil det bli gitt 172 millioner kroner. Dette fordi regjeringen forventer 

at barnehagene begynner å forberede seg til at nye kravene settes ut i praksis august 2018.  

 

For å innfri den ny bemanningsnormen er det behov for 4,4 årsverk til i de kommunale 

barnehagene samt for å innfri ny pedagognorm er det behov for 1,5 årsverk pedagogiske ledere 

utdannet som barnehagehagelærere i de kommunale barnehagene. Med en gjennomsnittslønn 

på 420 000 kroner for disse årsverkene vil totalsummen være ca. 3,2 millioner kroner. 

Fortsetter beregning av tilskudd til private barnehager slik det er i dag vil tilskuddet øke med 

minst 3,5 millioner kroner som følge av økte kostnader i de kommunale barnehagene. 

Totalkostnaden vil ligge på rundt 7 millioner kroner i helårseffekt.  

 

Rådmannens vurdering 



- 

Ringerike kommune har startet en langsiktig arbeid med satsning på kompetanse for både 

ledere og medarbeidere. En økt pedagognorm vil bidra til og støtte denne satsningen. Rådmann 

støtter i tillegg at barnehagebemanningen økes gjennom friske midler, men hvis sektoren skal 

prioriteres bør pedagogbemanningen økes til 50%. Det burde i tillegg avsettes økte midler til å 

øke kompetansen til fagarbeidere og assistenter slik at den generelle kompetansen økes. 

Rådmann er bekymret for at lokale tilpasninger svekkes ved en statisk bemanningsnorm. 

Lokaldemokratiet vil få en redusert muligheten til å påvirke prioriteringer og barnehageeier vil 

få redusert handlingsrom til å vurdere barnehagetilbudet i egen kommune.  

 

Rådmannen er fornøyd med at Ringerike kommune har en overgangsplan fra barnehage til 

skole. Planen vil evalueres høst 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/75-4  Arkiv: A10 &13  

 

Sak: 31/17 

 

Saksprotokoll - Endringer i barnehageloven, forskrift om pedagogsbemanning, 

opplæringsloven og friskoleloven - høring  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Ringerike kommune støtter regjeringen i at man trenger økt bemanning i barnehagen, men 

mener her at regjeringen ikke går langt nok i sitt forslag til endringer i barnehageloven, 

opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning. 

 

Kommunen er enig i at bemanningsnormen skal være en voksen pr. 3 barn for 3 åringer og 

under og en voksen pr 6 barn frem til 6 år. 

 

I tillegg mener kommunen at man i større grad bør fokusere på voksentettheten sammen med 

kompetanse. Øie-utvalget presenterte i 2012 forslaget på en bemanningsnorm på 1 pedagog 

per 6 barn under 3 år, og 1 pedagog per 12 barn under 6 år. Ringerike kommune er enige i 

dette og mener derfor at det bør settes krav til 50 % barnehagelærere i barnehagen og 25% 

fagarbeidere. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 13.09.2017: 

 

Trine Sandum (Ap) p.v.a. Ap og H fremmet følgende forslag: 

«Ringerike kommune støtter regjeringen i at man trenger økt bemanning i barnehagen, men 

mener her at regjeringen ikke går langt nok i sitt forslag til endringer i barnehageloven, 

opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning. 

 

Kommunen er enig i at bemanningsnormen skal være en voksen pr. 3 barn for 3 åringer og 

under og en voksen pr 6 barn frem til 6 år. 

 

I tillegg mener kommunen at man i større grad bør fokusere på voksentettheten sammen med 

kompetanse. Øie-utvalget presenterte i 2012 forslaget på en bemanningsnorm på 1 pedagog 

per 6 barn under 3 år, og 1 pedagog per 12 barn under 6 år. Ringerike kommune er enige i 

dette og mener derfor at det bør settes krav til 50 % barnehagelærere i barnehagen og 25% 

fagarbeidere.» 

 

 

Avstemming: 

Alternativt avstemming mellom Sandum (Ap) p.v.a. AP og H forslag og Rådmannens 

innstilling, ble Sandums forslag enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/744-5  Arkiv: 614  

 

Sak: 124/18 

 

Saksprotokoll - Fibertilknytning til Menova bygget- Hensmoveien 19  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Sendes KS uten innstilling. 

 
 

Behandling i Formannskapet 25.09.2018: 

 

Hans-Petter Aasen (SP) fremmet følgende forslag:  

«Sendes KS uten innstilling». 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag til endring i vedtak p.v.a. AP, H, V og 

Krf: 

«(Menova bygget) strykes. 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Aasens (SP) forslag ble enstemmig vedtatt. 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/744-4   Arkiv: 614  

 

 

Fibertilknytning til Menova bygget- Hensmoveien 19  
 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret bevilger inntil 1,8 mill kr eks mva til fibertilknytning for Hensmoveien 19  

(Menova bygget).  

 

Finansieringen innarbeides i forbindelse med behandlingen av 2.tertial. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Saken fremmes for politisk behandling da det er nødvendig å få lagt fiber til Hensmoveien 19 

før innflytting. VA nettet må ha eget lukket fibernett pga datasikkerhet, bygget må derfor 

knyttes på eksisterende VA nett. Rådmannen innstiller på at nødvendige midler bevilges. 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Kommunestyret vedtok i sak 23/18 den 05.04.18 å kjøpe Menova bygget på Hensmoen. 

Kommunestyret ba i punkt 2 i vedtaket at rådmannen fremmer egne saker knyttet til 

tilpasninger av bygningsmassen og flyttekostnader.  

 

Planen er at Teknisk forvaltning og teknisk drift skal flytte til Hensmoveien 19. For å kunne 

flytte driftsavdelingen, må Menova bygget knyttes til fiber på eksisterende VA nett og hele 

bygget må ha tilfredsstillende nett for å kunne jobbe effektivt. Det må legges egen fiber for VA 

nettet. Nettet må være helt lukket pga datasikkerhet. 

 

Kommunestyret vedtok den 05.04.18 i sak 23/18  

 

Kjøp av eiendom - Hensmoveien 19  

 

Vedtak:  

1. Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe Hensmoveien 19 av Menova AS til 30 000 000,-  



- 

 

2. Rådmannen fremmer egne saker knyttet til kostnader med tilpassinger av bygningsmassen, 

herunder flyttekostnader.  

 

3. Rådmannen fremmer egen sak i tråd med rådmannens innstilling i sak 154/15.  

 

4. Rådmannen fremmer egen sak om tidsbegrenset etterbruk av de leide arealene på Follum.  
 

 

Beskrivelse av saken 

 

Nærmeste punkt for tilknytning til fiber er Follum eller Begnamoen. Avstanden er marginalt 

forskjellig, men ligger på hver side av elven på omtrent samme sted. 

Kommunen har i fremtiden planer om å knytte kloakken fra Hallingby til Monserud, da 

renseanlegget på Hallingby er nedslitt og tilnærmet fullt på kapasitet. I den forbindelse må det 

etableres fibertilknytning fra Begnamoen og frem til pumpestasjonen på Nymoen. Det vil derfor 

være fornuftig å velge Begnamotraseen i denne omgang for å spare utgifter noen år frem i tid. 

Kostnadsoverslaget er laget basert på trase langs Kommunal vei fra Menovabygget og frem til 

Hensveien ved den gamle butikken på Nymoen. Deretter følger traseen for vann og avløp ned 

til pumpestasjonen på Nymoen. Her er det privat grunn, så det må inngås en avtale med 

grunneier om dette. 

Fra Nymoen må elven krysses i samme trase som gammel kobberlinje som benyttes til 

kommunikasjon i dag. 

På vestsiden av elven er det to muligheter, den ene er å grave langs vei frem til Begnamoen 

pumpestasjon eller legge trekkerør for fiber i elven. Elven bukter seg litt så lengden totalt sett 

blir noe lengre, men meterprisen er noe rimeligere, så dette fremstår som det rimeligste 

alternativet. 

Det andre alternativet er å grave trekkerør helt frem til Follum, men det ligger noe usikkerhet i 

krysning av E16. og kostnader knyttet til dette. 

1- Nymoen- Begnamoen ved bruk av elv. 1 800 000 eks Mva 

2- Nymoen-Begnamoen Langs vei  2 000 000 eks Mva 

3- Nymoen-Follum    2 000 000 eks Mva 

 

Se skisse under. 

 

Markert med rød strek er strekningen rådmannen anbefaler å legge traseen. Rådmannen 

anbefaler å legge trassen i og langs elva til Begnamoen, dette alternativet er det mest 

fremtidsrettede og billigste alternativet. 



- 

 

Juridiske forhold  

Deler av traseen må legges på privat grunn. Det må derfor inngås avtale med grunneier om 

dette. 

 

 



- 

Tidligere behandlinger og vedtak  

Kommunestyret vedtok følgende i sak 23/18  

 

Kjøp av eiendom - Hensmoveien 19  

 

Vedtak:  

1. Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe Hensmoveien 19 av Menova AS til 30 000 000,-  

 

2. Rådmannen fremmer egne saker knyttet til kostnader med tilpassinger av bygningsmassen, 

herunder flyttekostnader.  

 

3. Rådmannen fremmer egen sak i tråd med rådmannens innstilling i sak 154/15.  

 

4. Rådmannen fremmer egen sak om tidsbegrenset etterbruk av de leide arealene på Follum.  

 

Økonomiske forhold 

 

Eget lukket fibernett for VA til Menova bygget vil medføre en investeringskostnad for 

Ringerike kommune på 1,8 mill kr eks mva. Renter og avdrag på investeringen vil belastes 

selvkostområdet for VAR 

 

Alternative løsninger 

 

Det legges ikke trekkrør med den konsekvens at Vann og avløp ikke kan flytte og Teknisk drift 

og forvaltning ikke kan samlokaliserer i sin helhet på Hensmoveien 19.. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes for politisk behandling da det er nødvendig å få lagt fiber til Hensmoveien 19 

før innflytting. VA nettet må ha eget lukket fibernett pga datasikkerhet, bygget må derfor 

knyttes på eksisterende VA nett. Rådmannen innstiller på at nødvendige midler bevilges. 

 

Rådmannen anbefaler kommunestyret å gå for alternativ Nymoen -Begnamoen. Dette 

alternativet er det rimeligste.  

 

Kommunen har i fremtiden planer om å knytte kloakken fra Hallingby til Monserud, da 

renseanlegget på Hallingby er nedslitt og tilnærmet fullt på kapasitet. I den forbindelse må det 

etableres fibertilknytning fra Begnamoen og frem til pumpestasjonen på Nymoen. Det vil derfor 

være fornuftig å velge Begnamotraseen i denne omgang for å spare utgifter noen år frem i tid.  

Det vil bli fremmet egne politiske saker knyttet til kostnader med tilpassinger av 

bygningsmassen, herunder flyttekostnader, slik kommunestyret har vedtatt. 

 

Vedlegg 

 

 



- 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.06.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gunn Edvardsen 

 

saksbehandler: Hilde Brørby Fivelsdal og Magne Lohre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3155-3  Arkiv: 644 &21  

 

Sak: 120/18 

 

Saksprotokoll - RingeriksKjøkken, - avsetning til oppgradering fyrrom/dampleveranse, 

omdisponering  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Planlagt utskifting av kjele for ekstern dampproduksjon utgår, og avsatte midler 

omdisponeres til oppgradering av utstyr ved RingeriksKjøkken i tråd med 

saksframlegget. 

 Tidligere avsetning i HP 2018-2021 økes fra 7 mill. kroner til 8,5 mill. kroner for å 

sikre en nødvendig oppgradering av utstyr ved RingeriksKjøkken. Økningen 

innarbeides i handlingsprogrammet for 2019 - 2022 

 For å ivareta produksjonssikkerheten bes rådmann sørge for at en av de nye 

kokegrytene kommer på plass snarest. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 25.09.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HOV) innstilling, ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til 

Kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3155-2  Arkiv: 644 &21  

 

Sak: 29/18 

 

Saksprotokoll - RingeriksKjøkken, - avsetning til oppgradering fyrrom/dampleveranse, 

omdisponering  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
 Planlagt utskifting av kjele for ekstern dampproduksjon utgår, og avsatte midler 

omdisponeres til oppgradering av utstyr ved RingeriksKjøkken i tråd med 

saksframlegget. 

 Tidligere avsetning i HP 2018-2021 økes fra 7 mill. kroner til 8,5 mill. kroner for å 

sikre en nødvendig oppgradering av utstyr ved RingeriksKjøkken. Økningen 

innarbeides i handlingsprogrammet for 2019 - 2022 

 For å ivareta produksjonssikkerheten bes rådmann sørge for at en av de nye 

kokegrytene kommer på plass snarest. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 11.09.2018: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3155-1   Arkiv:   

 

RingeriksKjøkken, - avsetning til oppgradering fyrrom/dampleveranse, 

omdisponering  
 

Forslag til vedtak: 

 Planlagt utskifting av kjele for ekstern dampproduksjon utgår, og avsatte midler 

omdisponeres til oppgradering av utstyr ved RingeriksKjøkken i tråd med 

saksframlegget. 

 Tidligere avsetning i HP 2018-2021 økes fra 7 mill. kroner til 8,5 mill. kroner for å 

sikre en nødvendig oppgradering av utstyr ved RingeriksKjøkken. Økningen 

innarbeides i handlingsprogrammet for 2019 - 2022 

 For å ivareta produksjonssikkerheten bes rådmann sørge for at en av de nye 

kokegrytene kommer på plass snarest. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

RingeriksKjøkken har vært i drift i 15 år, og en rekke komponenter innen utstyr og inventar 

har overlevd sin «levetid», til tross for omfattende vedlikehold de siste år. Pakkemaskinen er 

allerede skiftet ut, og nå begynner også behovet for å skifte ut fyr/dampkjele å bli prekært, da 

den ikke lengere er mulig/regningssvarende å reparere. Kjelen betjener i dag kjøletrommel og 

to kokekjeler. Uten denne i drift er ikke RingeriksKjøkken leveringsdyktig, og et havari vil 

således være kritisk. 

Ringerike kommune har avsatt 7 mill. kroner i HP 2018-2021 til å skifte denne kjelen, og 

arbeidene kan i realiteten nå iverksettes. 

 

Beskrivelse av saken 

Det meste av utstyr ved RingeriksKjøkken ble installert ved oppstart, og er nå av en slik 

befatning at det stadig vil komme behov for utskiftninger. Utviklingen av utstyr til 

stor/sentralkjøkkendrift går som alt annet teknisk utstyr fort, og nå viser det seg at moderne 

koke/stekeutstyr ikke trenger ekstern dampproduksjon. Dersom Ringerike kommune nå setter 

inn en ny dampkjele (som vil ha en beregnet «levetid» på nye 15 år) vil vi ved de påregnelige 

utstyrsutskiftningene som vi vet kommer, måtte etablere «gårdsdagens teknologi» som bruker 

ekstern dampproduksjon. Dette vil være svært lite kostnadseffektivt og uhensiktsmessig. 



Rådmannen har vært i kontakt med ledere av tilsvarende sentralkjøkken som Ringerike 

kommune har, og som har skiftet ut utstyr. Det er ingen som nå velger utstyr som er avhengig 

av ekstern damp. I dag benyttes kokegryter som produserer egen damp i kombinasjon med 

kombidampere/steamovner for å produsere sous-videi.  

Dagens utstyrsportefølje ble startet prosjektert og planlagt for 20 år siden. I dag hadde man 

med stor sannsynlighet ikke våget å basere produksjonen på en stor kokekjele, men av 

sikkerhetsmessige og kapasitetsmessige grunner innstallert to mindre kjeler på 400 liter hver. 

Likeledes etablert to stekebord/multikokere på 200 liter hver i stedet for en stor. Dersom en av 

disse havarerer vil kjøkkenet allikevel være leveringsdyktig.  

Det vil derfor være behov for følgende utstyr: 

 2 stk kokegryter a 400 liter 

 2 stk stekebord/multikoker a 200 liter 

 3 stk kombidampere, gulvmodell m/vogn 

 Utskifting av noe mindre utrangert utstyr og blåsekjøler (denne dupleres)  

 Rengjøringsverktøy og røreutstyr 

 Oppgradering av strømtilførsel 

 Mindre endringer i opplegg av vann/avløp og gulv 

Dersom dette gjennomføres, vil RingeriksKjøkken være oppgradert til et moderne og 

framtidsrettet produksjonskjøkken. 

Det meste av det utstyrsom som er foreslått lagerføres av aktuelle storkjøkkenleverandører og 

leveransetiden fra produsent av slikt utstyr er også relativt kort. En uformell forespørsel til 

enkelte leverandører viser at en slik løsning vil kunne realiseres innenfor en ramme på 8,5 

mill kroner. Da vil en utskifting av dampkjelen være unødvendig.  

Pr. i dag er hovedleveransen fra RingeriksKjøkken fokusert mot Helse og omsorg, men 

samtidig oppleves nå et ønske om levering av varm mat til skole, SFO og barnehager. I 

samarbeid med tre av barnehagene i Hønefoss er det på forsommeren gjennomført en 

seksukers prøveperioden med levering av varm mat en dag/uke. Dette har blitt særdeles godt 

mottatt både av barna, personalet og foreldrene. RingeriksKjøkken viderefører nå dette, og 11 

kommunale barnehager (totalt 700 porsjoner) vil fra uke 35 få levert varm lunch en dag/uke 

fra kjøkkenet. 

 

Rådmannens vurdering 

Utstyret ved RingeriksKjøkken må være tidsriktig og dimensjonert ut i fra dagens og 

morgendagens behov. Likeledes må kravene til leveringskapasitet og leveringdyktighet 

(produksjonssikkerhet) være ivaretatt. 

                                                
i Sous-vide (under vakuum) er en måte å tilberede mat, der maten vakuumpakkes, stort sett i plast, og 

varmebehandles i emballasjen. Det skilles mellom metoder for mat som skal konserveres lenge, og mat som skal 

konsumeres med en gang. Førstnevnte brukes for produktet selges som kjølevare, og varmes i pakningen 

hjemme hos forbruker. Fordi produktet tilberedes i sin egen kraft, bevares farge og smak bedre. 

Sous-vide også blitt en populær metode på restauranter og storkjøkken. De vakuumerte pakkene senkes i 
vannbad. Siden vann leder varme bedre enn luft, varmes maten fortere enn i ovn på tilsvarende temperatur. 

Temperaturen i vannbadet er også lettere å holde presis. Metoden brukes til langsom koking, der temperaturen i 

vannet er lik eller bare litt høyere enn temperaturen man ønsker i maten. Da varmes maten sakte til riktig 

temperatur, uten at de ytterste delene blir for varme. Slik unngås væsketap, og maten blir saftigere og bedre. 

Siden metoden ikke gir stekeskorpe eller smaken steking gir, brunes ofte maten raskt etter sous-vide-kokingen. 

Slik mat forbindes ennå med eksklusive restauranter, men blir stadig mer utbredt. 



Det virker svært fornuftig å foreta nødvendige utskifninger nå. Kommunen vil slippe de 

relativt store kostnadene som påløper når eksisterende utstyr utrangeres, samtidig som 

kostnadene i forhold til etablering av ny ekstern dampkjele vil være overflødig. Kommunen 

vil også på denne måten redusere vedlikeholdsbehovet i kommende år. 

Rådmannen er lite komfortabel med dagens situasjon, der et havari av eksisterende kjele kan 

skje når som helst, og dermed stoppe matproduksjonen ved kjøkkenet. Den ene av de to 

foreslåtte kokegrytene etableres derfor så snart som mulig for å sikre dagens produksjon. 

Dette skal arealmessig være uproblematisk.  

Det forberedes en anbudskonkurranse for resterende utstyr, som realiseres 2018-2019. 

Økte kostnader innarbeides i Handlingsprogrammet for 2019 – 2022.  

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 Ringerike kommune, 23.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråten, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Omar Viset, avd. leder RingeriksKjøkken / Sveinung Homme, seniorrådgiver 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3621-4  Arkiv: K11  

 

Sak: 129/18 

 

Saksprotokoll - Løse steiner/blokker i Mørkgonga  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

1. Stien opp gjennom ura og juvet i Mørkgonga gjenåpnes. Rådmannen får i oppgave å 

skilte og informere om rasfaren, i samarbeid med aktuelle parter.   

2. Rådmannen undersøker muligheten for å forby klatring i juvet. 

 
 

Behandling i Formannskapet 25.09.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3621-3   Arkiv:   

 

 

Løse steiner/blokker i Mørkgonga  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Stien opp gjennom ura og juvet i Mørkgonga gjenåpnes. Rådmannen får i oppgave å 

skilte og informere om rasfaren, i samarbeid med aktuelle parter.   

2. Rådmannen undersøker muligheten for å forby klatring i juvet. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Tirsdag 14. august 2018 mottok politiet en bekymringsmelding fra en klatrer om en løs blokk i 

Mørkgonga. Politiet rykket ut sammen med Brann- og redning, og det ble observert flere løse 

steiner som kunne utgjøre en fare for turgåere. Politiet besluttet å stenge ferdselen av stien 

inntil forholdene var undersøkt ytterligere. Stien opp gjennom ura og juvet i Mørkgonga ble 

sperret av med sperrebånd og provisorisk skilting.  

 

Torsdag 16. august var geologer fra kommunen på befaring til Mørkgonga. Det ble observert 

stor sprekkdannelse i fjellveggene, og flere blokker som kunne utgjøre en fare. Steinen som var 

meldt inn som bekymringsverdig ble identifisert. Et fjellsikringsfirma ble kontaktet for å 

inspisere fjellveggen, og fjerne løse steiner. Dette ble gjennomført onsdag 22. august. Det ble 

da kjent at omfanget var større enn først antatt. Det var mye løst materiale i fjellveggen, og det 

krevde lite til ingen kraft for å løsne mindre steiner og blokker. Arbeidet pågikk i én dag, og 

det var bare deler av juvet som ble rensket. Det er flere overheng i fjellveggen som førte til at 

enkelte områder ikke kunne renskes, på grunn av fjellsikringsarbeidernes sikkerhet. I enkelte 

områder vil det – hvis man ønsker å utføre en mer omfattende rensking – være nødvendig å 

bolte fast noen av de største ustabile partiene for å ivareta sikkerheten når man skal fjerne løse 

steiner lenger ned i fjellsiden. Det har ikke blitt gjennomført bolting eller andre terrenginngrep i 

ura eller juvet.  

 

Det ble tatt bilder og dronevideo fra befaring. Dette ble sendt videre til NVE (Norges 

vassdrags- og energidirektorat). Alle sikringstiltak som NVE gjennomfører vurderes etter kost-

/nytte prinsippet. Ettersom området ikke ligger i nærheten av boligområder, næringsområder 

eller andre områder hvor mennesker oppholder seg permanent, vil dette falle utenfor deres 



- 

ansvarsområde, og de vil derfor ikke yte finansiell bistand til eventuelle sikringsarbeider. 

Mørkgonga er en kjent tursti med mye ferdsel, og NVE har anbefalt å holde stien stengt inntil 

videre. 

 

 

Vurdering 

Etter flere befaringer og tilbakemelding fra fjellsikringsfirma er det tydelig at det er mye løse 

steiner her som kan utgjøre en fare for turgåere. At Mørkgonga er rasfarlig er derimot ikke noe 

nytt. Berggrunnen i Mørkgonga er veldig sprø og oppsprukket med bratte fjellvegger, så det 

vil alltid være en fare for at steiner og blokker løsner fra fjellveggen. I de siste årene har det 

vært en betydelig økning av klatring i juvet, og det har blitt tydeligere hvor lite som skal til for 

at steiner og blokker løsner og faller ned i stien. Dette foregår hver vår og høst gjennom 

naturlige prosesser – i hovedsak frost- og rotsprengning, noe stien i seg selv er vitne til. 

Steinura som ligger i stien nedover fra Mørkgonga er masser som har rast ut fra juvet over 

lengre tid. Frostprengning oppstår når vann i bergsprekker fryser til is og forårsaker at 

sprekkene utvider seg syklisk. Rotsprengning oppstår når trær og busker brer røttene sine 

nedover bergsprekker, som også bidrar til å utvide sprekkene i berget. Dette gjør at man aldri 

vil kunne fjerne alle løse steiner fra veggene i Mørkgonga, for det vil alltid dannes nye sprekker 

og nye løse steiner.  

 

Fjellsikringsfirmaet skisserte opp mulige løsninger for å sikre turstien. Disse tiltakene er svært 

omfattende, og vil føre til store terrenginngrep. Mørkgonga er et naturreservat, noe som vil si 

at sikringstiltak/skilting er søknadspliktig og må godkjennes av Fylkesmannen i Buskerud som 

forvaltningsmyndighet. Hvis kommunen gjennomføres sikringstiltak vil dette innebære at vi 

tilrettelegger for ferdsel gjennom juvet. Da følger det også et kommunalt ansvar for 

vedlikehold av sikringstiltakene fremover. Videre vil store steinsprangnett, wire og fjellbolter 

være med på å forringe naturopplevelsen.    

 

Det er positivt at folk benytter seg av naturen, og det er derfor ikke ønskelig å stenge naturen 

for fri ferdsel. Ved å sette opp permanente skilt gjøres turgåere oppmerksomme på faren med å 

gå gjennom juvet i Mørkgonga. Det finnes en tryggere vei opp til Mørkgonga, langs fjellsiden 

sørover mot Skardtjernet, og denne vil bli synliggjort og skiltet bedre. På denne måten oppnår 

vi dermed en god balanse gjennom å ivareta fri ferdsel samtidig med at vi legger til grunn at 

man selv har ansvar for egen – og andres – sikkerhet når man ferdes i naturen.  

 

 

Juridiske forhold  

Kommunen har ikke rett til å forby folk til å oppholde seg i et område, med mindre politiet har 

pålagt evakuering etter politiloven § 7 (2).  

Lov om sikring mot naturskader § 20 presiserer at «Kommunen plikter å treffe 

forholdsregler mot naturskader slik som bestemt i plan- og bygningsloven § 11-8 tredje ledd 

bokstav a og § 28-1, samt ved nødvendige sikringstiltak».  

Plan og bygningslovens § 11-8 sier følgende: «Kommuneplanens arealdel skal i nødvendig 

utstrekning vise hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av areal. Hensyn og 

forhold som inngår i andre ledd bokstav a til f, kan markeres i arealdelen som hensynssoner 

med tilhørende retningslinjer og bestemmelser. Det kan angis flere soner for samme areal. 



- 

Til hensynssone skal det i nødvendig utstrekning angis hvilke bestemmelser og retningslinjer 

som gjelder eller skal gjelde i medhold av loven eller andre lover for å ivareta det hensynet 

sonen viser.» (vår utheving) 

 

Plan og bygningsloven § 28-1 sier følgende: «Grunn kan bare bebygges, eller eiendom 

opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe 

som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare 

eller vesentlig ulempe som følge av tiltak. (vår utheving) 

For grunn som ikke er tilstrekkelig sikker, skal kommunen om nødvendig nedlegge forbud mot 

opprettelse eller endring av eiendom eller oppføring av byggverk, eller stille særlige krav til 

byggegrunn, bebyggelse og uteareal.» (vår utheving) 

 

Som det kommer fram av lovverket referert ovenfor, både lov om sikring mot naturskader, og i 

plan- og bygningsloven, er problemstillinger vedrørende naturfare og sikring i hovedsak knyttet 

til bebyggelse og opprettelse av eiendom. Sett i lys av at Mørkgonga ligger i et naturreservat,  

med arealformål LNF, samt at det ikke er et bebygd område og at det heller ikke er planlagt 

bebyggelse her, mener vi at det ikke hviler en plikt på kommunen til å gjøre sikringstiltak i 

form av fysiske tiltak i dette området.  

En hensynssone etter plan- og bygningslovens § 11-8a kan være et aktuelt virkemiddel, men 

det er viktig å merke seg formuleringen vi har uthevet i lovteksten over, der det understrekes at 

hensynssoner skal brukes i nødvendig utstrekning, der det har betydning for bruken av et areal. 

Ettersom Mørkgonga ikke er et utbyggingsområde, men først og fremst et rekreasjonsområde 

for turgåere, er det lite hensiktsmessig å bruke kommuneplanens arealdel som verktøy for å 

varsle om potensiell rasfare. Det må være rimelig å anta at plankartet til kommuneplanens 

arealdel ikke er turgåernes førstevalg når de skal gjøre seg kjent med det området de ferdes i. 

Et langt enklere og mer synlig virkemiddel vil være skilting og god informasjon på stedet.  

Rådmannen vil også vise til NVEs innsigelsesbrev til kommuneplanens arealdel v. høring og 

offentlig ettersyn, datert 23.08.2017, hvor NVE presiserer følgende: «Aktsomhetskart for skred 

i bratt terreng må brukes som grunnlag for hensynssone - skredfare i bratt terreng og 

tilknyttes bestemmelser som ivaretar videre utredning og kartlegging av fare ved regulering 

og byggesak. Hensynssonene må som minimum tegnes inn der faresonene overlapper med 

eksisterende eller fremtidig bebyggelse.» (vår utheving). Denne uttalelsen er også, slik 

rådmannen ser det, en bekreftelse fra landets nasjonale skredmyndighet om at lovverkets 

forventninger til kommunene først og fremst er knyttet til områder som er bebygd eller planlagt 

bebygd. 

 

 

Økonomiske forhold 

Å gjennomføre sikringstiltak i Mørkgonga vil være omfattende og kostbart, og må også 

avklares med grunneier og Fylkesmannen i Buskerud. Tilbudet som er skissert opp består av 

«Sprettrensk, fjellbolter 80-100 stk., steinsprangnett 1 000 m2 med wire i topp og bunn, 

fjellband 20 stk.». I tillegg er det, på grunn av topografien, komplisert å frakte utstyr inn til 

Mørkgonga, noe som fører til at utstyret sannsynligvis må fraktes inn med helikopter. Frem til 

nå har fjellrenskingen kostet ca. 40 000 kr.   

 

 



- 

Rådmannens vurdering 

Sikkerhetstiltakene som er skissert er svært omfattende, og rådmannen ser det ikke som reelt å 

kunne gjennomføre dette nå. Videre er det heller ikke ønskelig å gjennomføre omfattende 

sikringstiltak som kan være med på å ødelegge naturopplevelsen for brukere av den populære 

turstien, samt pålegge kommunen et ansvar for vedlikehold. 

 

Etter rådmannens vurdering er det tilstrekkelig å skilte fare ved selve juvet, både på toppen og 

i bunnen eller et stykke nedenfor, og gjøre turgåere oppmerksomme på faren som følger ved å 

gå gjennom juvet. Videre er det viktig å synliggjøre den tryggere veien via Skardtjernet. Dette 

er ifølge rådmannen en riktig balanse for å ivareta fri ferdsel samtidig som det må legges til 

grunn at man har ansvar for egen, og andres, sikkerhet når man er på tur. Selv om det blir 

mulig å benytte seg av stien, ønsker ikke rådmannen å oppfordre folk til å gå der. Det må folk 

gjøre på eget ansvar, og de må være klar over faren ved å oppholde seg i juvet og stien 

nedenfor. Videre vil rådmannen fraråde klatring i fjellveggene i Mørkgonga på det sterkeste, 

både av hensyn til klatrernes egen sikkerhet, og av hensyn til turgåere som eventuelt kan bli 

truffet av løse steiner pga. klatrere i veggene ovenfor.  

 

Rådmannen ønsker videre å samarbeide med aktuelle parter (blant annet DNT) for å se på 

mulighetene for å forbedre skiltingen av den tryggere stien som går via Skardtjernet, både på 

nett og i naturen. 

 

 

Vedlegg 

Befaringsrapport.docx 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Ole Sannes Riiser og Hanne Christine Wilhelmsen 
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Den 22 august gjennomførte vi en inspeksjon og enkel rensk i deler av Mørkgonga. Det var 2 klatrere fra 

Gjerden Fjellsikring som gjennomførte dette på bestilling fra Ringerike kommune 

 

Det var varslet om en løs stein/blokk som vi skulle inspisere, når vi rigget oss til viste det seg at det var mye løs 

stein og mindre blokker som var på kanten til å falle ned. 

 

Våre klatrere på stedet anbefaler ytterligere sikring av området da det er potensielt fare for at det faller ned 

stein/blokk i en relativt trafikkert tursti, samt at det er klatre aktiviteter på stedet. 

 

Faller det ned stein mens det er personer lenger ned i stien kan de risikere å ikke klare å flytte seg fra stein som 

kommer i stor fart ned det bratte partiet. 

 

Det er tatt en film mens vi inspiserer og der ser man at det er løse partier i fjellveggene. 

 

Man må ta en vurdering av behovet og faren med tanke på turgåere og klatre sporten i området. 

 

For at dette skal bli tryggest mulig foreslår vi å sikre med nett, fjellbolter og bånd, samt noe mer spettrensk. 

 

Vi foreslår følgende. 

 Spettrensk 

 Fjellbolter 80 til 100 stk 

 Steinsprangnett 1000m2 med wire i topp og bunn 

 Fjellband 20 stk 

 

Ved å utføre disse tiltaket er området sikret og relativt trygt å ferdes i. Det vil også hjelpe til med stabiliteten at 

man tar en grundigere rensk og noen bolter i de største blokkene. 

Det må påregnes en inspeksjon og kanskje tømming av nett, intervall på inspeksjon bør være etter 5 år og 

deretter ta en vurdering av nedfall bak nettet om det er behov for tiltak og eventuelt når neste inspeksjon bør 

gjennomføres. 

 

 

 

 

 

 

Svarstad 24.08.2018 

 

For Gjerden Fjellsikring AS 

 

Vegar Gjerden  

Driftsleder 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/895-32  Arkiv: L12 &21  

 

Sak: 26/18 

 

Saksprotokoll - 323-05 Eikli sør næringsområde - endring av reguleringsplan - 2. 

gangsbehandling  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
1. 0605_323-5 Eikli sør næringsområde – endring av reguleringsplan vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan for Eikli sør, næringsområdet, vedtatt 05.04.2013, som blir 

berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

 
 

Behandling i Strategi og plan 18.09.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til 

Kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/895-31  Arkiv: L12 &21  

 

Sak: 58/18 

 

Saksprotokoll - 323-05 Eikli sør næringsområde - endring av reguleringsplan - 2. 

gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. 0605_323-5 Eikli sør næringsområde – endring av reguleringsplan vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan for Eikli sør, næringsområdet, vedtatt 05.04.2013, som blir 

berørt av ny plan, oppheves. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 10.09.2018: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Strategi og plan 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/895-30   Arkiv: L12 &21  

 

 

323-05 Eikli sør næringsområde - endring av reguleringsplan - 2. 

gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

1. 0605_323-5 Eikli sør næringsområde – endring av reguleringsplan vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan for Eikli sør, næringsområdet, vedtatt 05.04.2013, som blir 

berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Det foreslås at reguleringsplan 323-04 Eikeli sør næringsområde endres, slik at felt for 

kombinert formål forretning, kontor og industri utvides sør i planområdet. Det aktuelle 

området som blir berørt i endringen, er regulert til friluftsområde, turveg og vann- og 

avløpsanlegg. 

 

Det ønskes en utvidelse av dagens bygningsmasse (Maxbo). Dett vil kreve endringer i formål 

og formålsgrenser, samt oppfylling i skråningen mot sør. Noe eiendom må også kjøpes fra 

kommunen. Dette er avklart i egen avtale. 

 

Det åpner for å etablere kjeller i nybygg som kan benyttes til parkering. Nybygget vil bli 

liggende sør for dagens bygningsmasse (se vedlagt kartutsnitt).  

 

I gjeldene plan er det satt samlet maksimalt byggeareal på 12 000 m² BRA. Forslaget som blir 

lagt fram legger ikke opp til å overstige antall m² bruksareal. 

 

Det skal avsettes plass for utvidelse av pumpestasjon. Det har vært en prosess med kommunen 

for å fastlegge både atkomst, pumpestasjon og ledningsanlegg til/fra denne, for å tilpasse 

kommunens behov.  

 



- 

Veien ned til pumpestasjonen vil bli lagt om, og det vil bli satt opp bom. Dette for å begrense 

trafikken ned til pumpestasjon og unngå avfallsdumping i elveskråningen.  

Regulert sti langs flomløpet ned til pumpestasjonen, vil bli justert ved at den blir ført inn på 

veien ned til pumpestasjonen. 

 

Det har blitt gjort endringer i plankartet etter 1. gangsbehandling til 2. gangsbehandling, se 

under punkt om Endringer etter 1. gangsbehandling.  

 

EIKLIG SØR NÆRINGSOMRÅDE vil få nytt PLAN NR (447) når planen er vedtatt. Dette 

for å få det mere oversiktelig, og at man ikke blander gamle planforslag med ny vedtatt plan. 

Dette ligger i grunn at det har vært mange ulike planforslag med undernummer. 

 

 

Bakgrunn 

Hensikten med planen er å kunne utvide eksisterende bygningsmasse for Maxbo- butikken. 

Dronning Åstas gt AS er eier av eiendommen Dronning Åstas gate 14. Det er tidligere inngått 

en intensjonsavtale mellom Ringerike kommune som grunneier og Dronning Åstas gt AS om 

kjøp av tilleggsareal mellom nåværende lokaler for Maxbo/Maxbo trelastlager og kommunens 

kloakkpumpestasjon/Storelvas flomløp.   

 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling. Se vedlegg. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Endring av planen har tatt med hele eiendommen FKI5, som er lagt inn i hele planen for 

Eikli sør næringsforening.  

 Feltnavnene vil variere på det som lå ute til offentlig ettersyn og 2. Gangsbehandling. 

 Formål SPA1 til 1. Gangsbehandling er tatt ut. 

 Formål GV1 er tatt bort fra tidligere SKV8. GV1 er blitt regulert inn øst for BVA1. 

 BVA1 har blitt noe redusert i størrelse. 

 Regulert inn byggegrense. 

 Regulert inn SKV 3 ved BVA1. Tenkt som snuplass til BVA1. 

 Ved vedtatt plan vil den få nytt PLAN NR (447) 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

Høringsuttalelser  

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 11.7.2015 – 14.9.2015. I samme periode ble 

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



- 

uttalelse. Det kom inn totalt 6 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er 

referert og kommentert under. 

 

 

 

Ringerikskraft, datert 13.7.2015 

Vedlegger kart som viser anlegg og kabler/luftstrekk i området. Ønsker å bli informert i den 

videre prosessen mht eventuelle omleggingsbehov av sine anlegg. 

 Forslagstillers kommentar: De vil bli kontaktet når tiltakene skal prosjekteres. 

 Rådmannens kommentar: Tatt til orientering 

 

 

EB Nett AS, datert 10.8.2015 

Viser til sin tidligere uttalelse til varsel om oppstart. Spesielt vedr 2x20m byggeforbudssone til 

deres 132kV kraftlinje. Glad for at området tas i bruk til kommersiell virksomhet, slik at det 

blir slutt på ukontrollerte utfyllinger i området. 

Forutsetter at planen ikke endrer atkomstforholdene og at det fylles opp i flomløpet av elva. 

 Forslagstillers kommentar: Alle disse forhold er og vil bli tatt hensyn til i planen og den 

videre prosjekteringen og gjennomføringen. 

 Rådmannens kommentar: Tilstrekkelig kommentert fra forslagstiller. 

 

 

Statens vegvesen, datert 14.9.2015 

Forventer at planen ikke forårsaker mer trafikk i Dr. Åstas gate og krysset Osloveien. Planen 

for Eikli Sør må tilpasses de løsningene som blir valgt for fremtidig kryss der. 

 Forslagstillers kommentar: Denne planen er med som det trafikkgrunnlaget som er lagt 

til grunn i de tiltak som er gjort i nevnte kryss. Vil ikke få noe påvirkning på krysset. 

 Rådmannens kommentar: Tilstrekkelig kommentert fra forslagstiller. 

 

 

 

Ringerike kommune Utbygging, datert 14.9.2015 

Påpeker at tilgjengelig tomt for pumpestasjon må være stor nok, mens den eksisterende er i 

drift. Kan være for lite mht. byggeforbudssonene til kraftlinjen. 

Kjøreveg SKV7 og 8 bør være private avkjørsler, ikke offentlig veger. 

Veg til BVA1 er lagt delvis utenfor kommunal grunn, men bør ligge inne på kommunal grunn. 

Alternativt må utbygger, som må flytte vegen, erverv nødvendig grunn. 

Veg til BVA1 er lagt i bratt terreng. Vegen kan ha maksimal helning på 1:10. Det må derfor 

settes av arealer på begge sider av vegen for tilstrekkelig oppfylling, slik at vegen blir 

tilstrekkelig slak. 

Det bør angis bredde på veg til BVA1. 

Det bør stilles rekkefølgekrav om opparbeidelse av veg til BVA1 og snuplass på SKV3 ved 

utbygging (utvidelse) av BFKI5. 

Ovennevnte prikkpunkt, samt nødvendig flytting av kommunal ledninger, utløser krav om 

utbyggingsavtale iht. § 8.1. 

Kommunale ledninger langs eksisterende veg til BVA1 må flyttes, dersom BFKI skal utvides. 

 Forslagstillers kommentar: En foreslår å utvide tomta for ny pumpestasjon nordover inn 

i det som er planlagt er vist som grønt vegetasjonsbelte.  



- 

Greit å vise SKV7 og 8 som private avkjørsler, men da trenger en ikke at det skal ligge 

på kommunens grunn, slik de sier i fjerde prikkpunkt. Greit å vise SKV8 som en hel 

veg, med avkjøring som egne avkjørsler. 

Sidearealene til SKV8 kan vises som veggrunn på begge sider. Dette vil gjøre at GV1 

tas vekk. For øvrig er vegen utredet som vegplan som grunnlag for denne planen. 

Bredden til veg SKV8 angis i kartet. 

Greit med rekkefølgebestemmelser at det ved bygging av BFK1 skal opparbeide SKV 

og snuplass ved SKV3. 

Utbyggingsavtale med kommunen har vært fotutsatt fra start av i denne planprosessen. 

Mht følgene for kommunal ledninger vises til innledende prosess der kommunen har 

deltatt. 

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte 

planforslaget.  

 

 

Buskerud Fylkeskommune, datert 15.9.2015 

Har ingen merknader til planforslaget. 

 Forslagstillers kommentar: Tas til orientering. 

 Rådmannens kommentar: Tas til orientering.  

 

 

Fylkesmannen i Buskerud, datert 16.9.2015 

Har ingen merknader til planforslaget. Forutsetter at utviklingen av næringsområdet sikrer at 

vassdragslandskapet ned mot Storelva blir tilstrekkelig ivaretatt. 

 Forslagstillers kommentar: Sistnevnte punkt har vært et sentralt punkt i utarbeidelse av 

planen. 

 Rådmannens kommentar: Tilstrekkelig kommentert fra forslagstiller. 

 

 

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. 

 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet i dag regulert i reguleringsplan nr. 323-04 Eikli sør næringsområde fra 05.04.13. 

Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til FKI (forretning, kontor, industri), 

friluftsområde, turveg og vann- og avløpsanlegg. 

 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til senterområde, friområde 

og kommunalteknisk anlegg. 

 

 

 

Juridiske forhold  



- 

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

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

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Dette er fjerde endringen av opprinnelig plan 323 Eikli sør næringsområde. De tidligere 

endringene har bestått i å endre sikkerhetsmargin for flom (endring til 323-01), å endre 

utnyttingsgrad for FKI 2 og FKI 4 (endring til 323-2) og å endre § 9 pkt 4, 7 og 8 fra å gjelde 

igangsettingstillatelse til å gjelde brukstillatelse (endring til 323-04). 

 

Da arbeidet med denne endringen ble igangsatt og tiltenkt plannummer 232-03 før forrige 

endring ble igangsatt 323-04, blir det et «hull» i plannumrene for å unngå feil rekkefølge i 

forhold til når endringene vedtas. Til 1.gangs behandling hadde denne planen nr 323-05, når 

den blir vedtatt vil den få PLAN NR 447. Dette for å unngå mange undernummer på 

plannummeret, som kan føre til forvirring og feil bruk av plannummer i ettertid. 

 

 

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

10.06.13, Bh. 79/13.  

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

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 22.06.2015 Bh. 56/15.  

 Offentlig ettersyn fra 11.7 – 14.9.2015. 

 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til 1.gangsbehandling fremgår av vedlegg / ovenstående 

kommentarer. 

 

Grønnstruktur 

Det er viktig at veien langs elva og elvekanten blir holdt åpen for allmenn ferdsel. Det som 

ligger til grunn her er at turveien blir opparbeidet og at veien ned til avløpsanlegget blir lite 

trafikkert. Det er positivt at det vil bli satt opp bom ned til pumpestasjonen, for å unngå mye 

trafikk samt unngå avfallsdumping i elveskråningen. 

Flomfare 



- 

Siden deler av området som er regulert, vil ligge innenfor fareområder for flom. Vil det bli 

utført flomsikringstiltak ved vilkår som blir etablert i det aktuelle området. 

 

Veg 

Siden eiendommen går under definisjonen «plasskrevende varer» i gjeldene reguleringsplan og 

dette videreføres, vil dette ikke medføre noe økt trafikkbelastning i ny plan. Åstas gate 14 ANS 

har også bidratt økonomisk i krysset i Osloveien, for å få til dette tiltaket.  

 

Byggegrense 

Den er regulert inn så at det ikke kan bygges nærmere en 4 meter fra skråningstopp. Dette er 

anbefalinger fra geoteknisk rapport fra Løvlien Georåd (22.09.14).   

 

 

Samlet vurdering 

Tiltaket anser å ha en positiv konsekvens for området. Dette i form av opprydding av et 

område som blir brukt som dumpingplass av div hageavfall, tilgang til friområde/turvei langs 

elven, samt at bygningsmassen blir bedre tilpasset aktiviteten på resterende eiendom.   

 

Planforslaget er godt bearbeidet og de tilbakemeldingene som kom inn til offentlig ettersyn er 

innarbeidet. 

 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

 

 



- 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Illustrasjon  

6. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer  

7. Høringsuttalelser 

a. Ringerikskraft, datert 13.7.2015 

b. EB Nett AS, datert 10.8.2015 

c. Statens vegvesen, datert 14.9.2015 

d. Ringerike kommune Utbygging, datert 14.9.2015 

e. Buskerud Fylkeskommune, datert 15.9.2015 

f. Fylkesmannen i Buskerud, datert 16.9.2015 

8. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget 

9. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

10. ROS analyse 

11. Løvlien Georåd 

12. Multiconsult 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Halvard Fiskevold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



323-05 Eikli sør, næringsområde, endring av plan – 1. gangsbehandling 

Oversiktskart 
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RI N GER I KE KOMM U NE
Milj ø - o g a r eal fo rvalt n i n g

R EGULE RI NG SB E S TE MM EL S ER
f o r r e g u l e r i n gs pl a n n r . 3 2 3 – 0 5 ” E i k l i s ø r, n æ r i n g s o m rå d e”

Uta rb ei d et av R i n g e r i k e k o m m u n e, Mil j ø - o g a r e a l f o r v al t n i ng , 23 . 02 . 0 7
r e v i d e r t 16.8.2017 – sist revidert av sivilarkitekt Sverre Moe AS 18.07.18

1 . g a n g s b e h a n d li n g i p la n u t v a l g et 05 . 03 . 2 007 , s ak 35 / 0 7
O f f e n tlig h ør i n g 10 . 03 . - 16 . 0 4 . 2007 .
B e g r e ns et h ør i n g 11 . 01 – 2 5 . 01 . 1 0
2 . g a n g s b e h a n d li n g i p la n u t v a l g et 08 . 03 . 1 0 , s ak 18 / 1 0
F o r m a n n s k a p et 09 . 03 . 1 0 , s ak 22 / 1 0
Ve d tatt a v k o m m u n e st y r et 18 . 03 . 1 0 , s ak 25 / 1 0

E n dr i n g s l i ste:
Nr E n dr i n g d ato s i g n
01 Mi n dr e e n dr i n g : S i k k e r h e ts m a r g in f o r f l o m b le e n dr a f r a 5 0 c m til 3 0 c m . 21 . 0 7 . 1 0 H F A
02 Mi n dr e e n dr i n g : E n dr i n g a v BR A f o r FKI 2 o g FKI 4 . Sa k s nr . 5 / 1 2 . 03 . 1 0 . 1 2 IF
03 - - -
04 Mi n dr e e n dr i n g : E n dr i n g a v § 9 p k t. 4 , 7 o g 8 f r a i g a n gs et t i n gs t i llatel s e t il

br uks t illate l s e
05 . 0 4 .2 0 13 IF

05 Endringer Barbroveien . 07.04.2015 BL
06 Ny utforming Barbroveien 11.11 .2015 BL

1 . R e g u l e r i n g s f o r m å l

Omr å d e t som e r re g ule r t e r inn e n f or d e n re g ule r i n g s g r e nse som e r vist på
p lank a rt e t. Omr å d e t r e g ule re s t i l fø l g e n d e f o r m å l (P l a n loven § 12 ) :

- § 12 - 5.1 By g g e o m r å de r
V ann - og avløpsanlegg, BVA
Omr å d e r m e d komb i n e r t e f o r mål: F o r r e tn i n g / kon t o r / i ndu s tri, FKI 5

- § 12 - 5.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjør e v e g , SKV 7 - 8
A nnen veggrunn - grøntareal, SVG1 - 4

- § 12 - 5.3 Grønnstruktur
Tu r v e g , GTD1
Naturområde , G N2
Vegetasjonsskjerm, GV

- § 12 - 6 Hensynssoner
F lo m f a r e, H320_1 200 å rs flom
H ø y s p e nnin g s a nl e gg , H370_1
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§ 2. F e l l e s b e s te mm e l s er
1. Kulturminn e r
D e rsom d e t und e r a nl e ggsa r b e ider skulle f ra mko m me a uto m a t i sk f re d e t e k u l t u r m i nn e r, må
a rb e ide n e i henhold t i l ku l turminn e loven, str a ks s t a nses o g f y lkeskommun e n v a rsl e s.

2. Univ e rs e ll utfo r m i n g
D e t skal l e g g e s ve k t p å u nive r s e ll utfo r m i n g , sl i k a t alle a l l ment t i l g je n g e l i g e a nl e gg innen f o r
b å de of f e nt l ige v e g a n l e gg o g de p riv a te b y gg e o m r å d e ne s k a l u t fo r mes sl i k a t de k a n b e n y t t e s
på l i ke vi l k å r a v så m a n ge som mu l i g .

F OR M ÅL S BE S T E MM EL S ER.
DET EN K ELTE F OR M ÅL M ED U N D E R F O R M ÅL

§ 3. B y g g e o m r å der

3.0 F e l l e s b e s te mme lser f or b ygg e o m r å de r

1. B y gg e g r e nse
B y gni n g e r s k a l p l a sse re s innen f or b y gg e g re nse. B y gg e g re ns e r e r vist på p l a nk a rt e t . V e d
n y b y g g skal d e t t a s h e n s y n t i l 20 0 - å rs f lo m men. I t i l le gg skal e n sikke r h e ts m a r g in på 0,30 m
m e d r e g n e s . S e § 6.2. Konstruksjoner lav e re e n n d e t t e må i e n b y gg e søk n a d dokument e r e s å
t å le p å kjenni n g e r ve d flom.

2. B y gg e søkn a d
V e d b y gg e søkn a d s k a l f ø l g e n d e være dokument e rt:
Husplass e ri n g , b e b y gg e l s e ns a r t o g utfo r m i n g , t i lpasning t i l o m g ivel s e n e , p lanl a g t g j e rde med
h ø y de o v e r 0,5 met e r o g ut n y t t e lse a v u b e b y gd a r ea l.

S a m m e n med søkn a d om t i l tak, sk a l det inns e nd e s:
Utomhusplan som vis e r hv o rd a n d e n u b e b y gde d e len a v to m ta sk a l be h a n dles, hvo r d a n
e ksi s te re nde v e g e tas j on k a n b e holdes o g hvo r d a n n y v e g e t a sjon s k a l e tabl e r e s. D e t er k r a v
t i l f a st dekke o g b e l y sning a v v e ier o g p a rkerin g s p lass e r. U to m huspl a n e n s k a l o g så
dokument e re a t o f fe nt l i g t i l g je n g e l i g e omr å d e r er unive r s e lt utfo r ma. U to m huspl a n sk a l
dokument e re a t p a rkerin g somr å d e r er tilr e t t e l a g t f or å sikre t r a fikksikke r h e t for g åe n d e o g
s y klende in n a d på p a rk e r in g s a r ea le n e .

Utomhusplan e n sk a l u t a r b e ides i m å l 1: 500 og o mf a t t e kotes a tt d e taljp l a s s e ring a v
b e b y gg e lse, p a rk e ri n g sp l a sse r , v e i e r o g vise te r r e n g e n d ring e r s a mt v e g e tas j onsb e v a ri n g
og e t a ble r i n g a v n y v e g e t a sjon i fe l t e t.

Fa s a d e oppriss som viser f a r g e b ruk, m a te r i a lva l g o g vindusplass e ri n g . Fa s a d e oppriss e l l e r
a nn e n e g n e t i l l ustr a sjon s k a l v i se hvo r d a n b y gg e t h a rmon e r e r m e d n a b o e i e ndom m e ne og
h ø y d e n p å e ksi s te r e nde v e g e tasjon.

Dokumentasjon av fundamentering som tilfredsstiller karv til stabilitet, i hht geoteknisk
rapport.

3. P a rk e ri n g s d e kni n g
P a rk e ri n g sdek n i n g skal v ære i t r å d med kommun a le p a rkerin g s fo r skrift e r. D e t skal anlegges
10 plasser for s y kk e lp a rk e ri n g .
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4. Ut f o r m i n g , plas s e ri n g og h ø y de p å g je r d e
Gj e rde t i l l a tes opp f ø r t, m e n sk a l i kke være t i l h i nd e r f or sikt i u t kjørsle r , v e g k r y ss osv .
Gje r de skal plass e r e s i nab o g re nse o g k a n utenom f risik t sone h a h ø y d e inn t il
2,5 m. I n n g j e rding a v t o m t e ne må a nmeld e s t i l d e t f a ste utva l g f or plan s a k e r, som sk a l
g odkjen n e g je r d e rs pl a s s e rin g , h ø y d e , konstruksj o n og f a r g e .

5. B ol i g e r
I plano m r å d e t t i l lat e s ik k e opp f ø r t bo l i g b y gg. B y g nin g sr å d e t kan vu r d e re å g jøre unn t a k for
v a kt m e ste r leil i g h e t o. l .

6. Radon
D e t skal g jennom f ø re s b y gni n g smess i g e t i l t a k for å re dus e re inn t r e n g i n g a v r a do n g a ss i n y e
b y gni n g e r - så f r e mt d e t i kke f or d e n e nk e l t e to m t e r g jennom f ø r t r a donun d e rsøk e lser a v
b y gg e g r unn e n som dok u ment e r e r a t dette ikke e r nødv e ndi g .

7. V A - a nl e gg
D e t skal v æ re m i ni m um 4 m e te r s avst a nd f ra ko m munens V A - ledni n g e r o g si g n a lkabl e r til
b y gni n g e r o g fa ste konst r uksjon e r. H vis b y gg/ko n struksjon e r kommer i konflikt m e d
e ksi s te re nde V A - a n l e g g , skal ut b y gg e r b e koste f l y t t ing a v dis s e .

8. Fjernvarme
Alle bygg skal knyttes til fjernvarmenettet i området.

§ 3.1 Byggeområde - vann - og avløps a n legg

1. F o r mål
Om rå d e BVA1 kan n y t t e s f o r b y gg e om r å d e r, un de r fo r m å l v a n n - og a vløp s a nl e g g .

2. B ruk
Omr å d e t kan b ruk e s f o r å opp re t t holde nødv e nd i g d r ift av v a n n - o g a vløps a nlegg e t.

3. V e dl i k e hold
Omr å d e t skal hold e s i o r d e n, og skjøt t e s på e n s l ik m å te a t det ikke f r e ms t å r som e t
skjemm e nde e lem e nt i n n e n f or pla n e n.

§ 3. 2 Bygg e om r å d e - k o m b i n er t e f o r m ål: F o r r e tni n g/ k o n to r / in d u st r i

1. F o r mål
Omr å d e ne F K I 5 k a n n y t t e s t i l b y gg e om r å d e r, un de r fo r m å l; f o r r e tn i n g o g / e l l e r ko n tor
o g / eller ind u stri.

Der det er fareområde høyspent kan det være utelager.

2. S ki l t i n g , re klame o g b e l y sni n g
F or omr å d e ne F K I 5 g jeld e r f ø l g e n d e :

S ki l t skal ha mod e r a t størr e lse .
B e l y sni n g a v ski l t bør skje b a k e l l e r på skil t e t, i kke i fo r m av l y sbokse r .
Bev e g e l i g r e klam e / s t o r skje r m t i l lat e s ikke. De n to t a le m e n gd e n a v r e k l a me bør
b e g renses, h e runder bør b r uk a v f r i t ts t åe n d e re kl a me og f l a g g st e n g e r væ r e re strik t iv. V e d
br u k a t f r i t ts t åe nde re klame skal d e nne a n r e t t e s s l ik a t den e r i tr å d med r e tn i n g sl i njer f o r
u n ive r s e ll ut f o r m i n g .
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3. Und e r f o rm å l; industri
I n n e n f or b y gg e omr å d e ne k a n opp f ø re s b y gni n g e r for lette r e industrivirks o mhet som e r e n
d e l a v omr å d e ts hov e d fo r må l . M e d lette r e industri m e n e s virksomh e ter som ikke m e d f ø r e r
m i l j øulemp e r i f o r m av st ø y , f o ru r e nsi n g , r y stel s e r e .l. , og som k a n t i lpass e s omr å d e ts
ka r a kter som bland e t kon t or - og f o r r e tn i n g somr å d e .

4. Und e r f o rm å l; f o r r e tn i ng
F or n y e t a ble r i n g e r tillat e s kun fo r r e tn i n g e r m e d plassk re v e n d e v a r e r. D e t t e d e fin e r e s
som fo r r e tn i n g e r som f o r h a n d le r :

- bi l e r, b å ter o g mo t o r kjø r e t ø y e r
- landb r uksm a skiner
- tr e last og b y gg e v a r e r
- møb l e r, b r un e v a r e r o g h v i t e v a r e r
- utsalg f r a plant e skol e r/ h a g e s e nt r e

F o r r e tn i ng e r utov e r d e t t e med pl a sskr e v e n d e v a r e r , k a n vu r d e r e s. D e t a l j h a nd e l,
d a g l i g v a r e h a n d e l o g se r v e rin g ss te d e r till a tes ikke e tabl e rt i omr å d e n e F K I - 5 - 2,3 , uto v e r d e t
som e ksi s te re r a v d e t a l j h a nd e l ved pl a n e ns v e dtaksd a to.

F o r målsb e t e g n e lse Til l a tt B RA i m2 som k a n n y t t e s
t i l det a l j h a nd e l *

Til l a tt B RA i m2 som k a n n y t t e s t i l
d a g l i g v a r e h a n d e l *

F K I5 12 000 0

* Til s v a r e r dag e ns s i tuasjon v e d v e dtak a v re g ul e rin g splan.

5. Ut n y t t in g s g ra d
Ut n y t t in g s g ra d e r a n g i t t i B RA m2 for omr å de re g ule r t t il F K I i plank a rt e t o g
b e stemm e lsen e . H e rund e r e r d e t a n g i t t B RA m2 for t i l l a tt stør re lse på b y gg ( e ksklud e rt
p a rk e ri n g ) o g d e t er a n g i t t m a ksi m um t i l latt B RA m2 som k a n n y t t e s t i l fo r r e tn i n g .

F o r målsb e t e g n e lse Til l a tt B RA i m2 ( e kskl u d e rt
p a rk e ri n g )

Til l a tt B RA i m2 som k a n
n y t t e s t i l fo r r e tn i ng

F K I5 12 000 12 000

De delene av planlagt kjeller som benyttes til parkering, vil ikke inngå i BRA . Byggene vil ha
behov for stor takhøyde, slik at BRA regnes uten tillegg for imaginære (tenkte) plan der
takhøyden er større enn 4,9m.

6. B y gg e h ø y d e
Maksimal b y gg e h ø y d e f o r møne - o g g e si m s e r :

FKI 5 : 15 m ov e r plan e rt te r r e n g s g jenno m sni t tsn i v å .

4 . Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 4.0 F e l l e s b e s te mme ls e r f or samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.

1. F o r mål
Omr å d e ne s k a l n y t t e s t i l fo r mål kjøreveger , annen veggrunn og parkering .
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2. T e kniske plan e r
Anl e gg som kom m un e n skal ov e rta o g ha v e dl i k e hold av sk a l u t fø re s i he n hold t il plan e r som
på f o r h å nd e r g odkjent a v kom m un e n.

3. V e g stand a rd
V e i m e d t i lhør e nde a vkj ø rsl e r o.l . sk a l v æ re utfo r m e t m e d e n st a nd a rd som d e t f re m g å r a v
kom m un a l t e knisk v e inorm ut g i t t av N o r ske K o m mune r s S e ntr a lfo r bund 1 981, e l l e r b e d r e .

4. Avkjø r in g sf o rhold
Avkjø r sler skal være i h e nhold t il kom m un a l no r m.

5 . Fa rtsd e m p e re
D e t kan e tab l e r e s f a rtsd e mpende t i l t a k i veib a n e n.

7. Ut f ø re lse a v te r r e n g b e h a ndl i ng
T e r re n g som e r berø r t av ut b y ggi n g skal g is pa r k m e ss i g slu t tbeh a ndl i n g .

§ 4.1 K j ø re v e g

1. Re g ul e rin g s fo r mål
Omr å d e ne SKV 7 - 8 sk a l n y t tes til of fe nt l i g tr a fikk o mr å de med und e r f o r m å l k j ø re v e g .
Områdene S VG 1 - 4 skal benyttes til annen veggrunn - grøntareal. Områdene skal tilsås og
behandles parkmessig.

2. Bom på veien til pumpestasjonen
Det skal settes opp bom som begrenser kjøretilgangen til nettstasjonen, pumpestasjonen, øya/
Barbro´n (46/1) og underetasjen på nybygg, og for å unngå avfallsdumping i elveskråningen.

5 . Grønnstruktur

§ 5.1 T u r v e i

1. F o r mål
Omr å d e ne s k a l n y t t e s t i l fo r mål grønnstruktur , med u nd e r f o r mål tur v e i.
Tu r v e i for t i l g a n g t i l f r i o mr å d e r ut e n for re g ule r i n g somr å d e t skal iv a r e tas.

2. B ruk
Tu r v e ien k a n n y t t e s for g åe nd e - o g s y k l e nde la n g s e lva. U t fo r m i n g e n må v ære a v e n slik a r t a t
d e n sik re r g od t i l g j e n g e l i g h e t o g f a r b a rh e t l a n g s e lva, s å f r e mt d e t t e e r t e r r e n g mess i g mu l i g .
Tu r v e ien bør h a e t p e rm e a b e lt d e kk e , f . e ks s t a m p e t subus .

§ 5.2 Naturområde

Området skal n y t t e s t i l fo r mål grønnstruktur , med u nd e r f o r mål friområde, som henger sammen
med annen grønnstruktur på stedet.

§ 5.3 Vegetasjonsskjerm

1. F o r mål
Omr å d e ne s k a l n y t t e s t i l fo r mål f riomr å d e , med u nd e r f o r mål
vegetasjonsskjerm.

2. B ruk
Vegetasjonsskjermen skal beplantes med høyere vegetasjon for å dempe innsynet til
næringsområdene sett fra elva.
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6 . Hensynssoner

§ 6.1 Høys p e nn i n gsa n l e gg

1. F o r mål
Omr å d e t e r a vs a tt t i l f a re omr å de i fo r bindel s e m e d h ø y spentlinje.

2. B ruk
B y g g e - o g a nl e g g st i l t a k t i l l a tes ikke i o m r å d e t. Nødv e n dig l a g ri n g k a n t i l l a tes i
fo r bindelse med h ø y spen n i n g s a n l e g g e t.

§ 6.2 Om r å d e m e d f lom f a r e

1. F unksjon e r/b r uk
Omr å de med flomf a r e e r vist på plank a rt e t m e d s k r a vur. Skr a v u r e n a n g i r 2 0 0 - å rs f lo m .
D e rsom d e t skal oppf ø res b y gni n g e r i f a r e omr å d e n e , må punkt 2, und e r, o p p f y l l e s.

2. Vilkår
Vilkår f or å e tabl e re vir k somh e t på om rå de med flomf a r e , e r a t flomsikri n gst i l t a k
g jennom f ø re s. + 68, 5 e r niv åe t f o r 2 00 - å rs f lom på sted e t. Al l e b y gg o g ins ta l l a sjoner
utfø re s med si k k e rh e ts m a r g in 0,3 m sl i k a t de t å ler flom opp t i l ko t e 68, 8 .

BE S T E MM EL S ER O M REK K E F Ø L G E, E N D R IN G , P L A NKR A V OG LI G NEN D E

9 . R e k k ef ølg eb e s t e m m e ls er

1. Ut b y ggi n g s a vtale o g godkjenning a v t e kniske p lan e r
D e rsom kom m un e n sk a l ov e rta tekniske a nl e g g , må ut b y ggi n g s a vtale o g g odkjenni n g a v
tekniske plan e r m e l l om u t b y gg e r o g kom m un e n f o r e l i gge f ør d e t g is i g a n g s e t t in g st i l l a telse for
dis s e a nl e g g e n e .

2. B r a nn v a nn
D e t kan ikke g is i g a n g s e t t i n g st i l l a telse for b y gni n g e r f ør d e t er dokumen t e r t at
b ra nnv a nnf o r s y ningen ti l f re dss t i l ler br a nn v e s e n e ts kr a v.

3. F lo m sikring
D e t kan ikke g is i g a n g s e t t i n g st i l l a telse for b y gni n g e r f ør d e t er dokumen t e r t at a l l e b y gg o g
ins t a l l a sjoner sikr e s mot 20 0 - å rs f lo m men inklude r t en sikke r h e ts m a r g in på 0,3 c m, s l ik at de
ikke t a r sk a de a v flom o p p t i l ko t e + 68, 8 .

4 . S t ø y
D e t kan ikke g is b r uksti l lat e lse for b y gg e - o g a n l e g g st i l t a k innen f or re g ule r in g splan e n før
st ø y t i l t a k e r pl a nl a g t o g gjennom f ø r t for e i e ndom m e r m e rk e t ” L ” på re g u l e rin g sp l a n e n. Tiltak
skal være i henhold t i l T - 1442 (2012) ” R e tn i n g sl i nje f or b e h a ndl i ng a v st ø y i
a re a l planl e g g i n g” , i fo r m av a t s t ø y på utepl a ss og uten f o r r om m e d s t ø y følsom bruk ikke s k a l
ove r skride 55 d B . S t ø y t i l t a k e n e vil være lokale t i l t a k på hv e r e nk e lt bol i g e iendom. Aktu e l l e
t i l tak k a n være f a s a d e t i l t a k, lokale skj er mer og in n g lassi n g a v b a lkon g e r. Hva sl a g s t y pe t i l tak
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som skal g jennom f ø r e s f o r å opp n å ønsk e t e f f e kt, m å vur de r e s for h v e r e n k e lt e iend o m.

5 . Univ e rs e ll utfo r m i n g
F ør d e t g is i g a n g s e t t i n g st i l l a telse for b y gg e t i l t a k k r e v e s det utomhuspl a n s o m doku m e nte re r a t
o f f e nt l ig t i l g je n g e l i g e o m r å d e r som b e rø re s a v t i l t a k e t, er unive r s e lt utfo r m a .
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1. BAKGRUNN 

 

Dronning Åstas gt AS er eier av eiendommen Dronning Åstas gt 14 og har ønsker om å 

bygge nytt bygg i tilknytning til der Maxbo er i dag. Det er allerede inngått en 

intensjonsavtale mellom Ringerike kommune som grunneier og Dronning Åstas gt AS om 

kjøp av tilleggsareal mellom nåværende lokaler for Maxbo/Maxbos trelastlager og kommunens 

kloakkpumpestasjon/Storelvas flomløp. 

 

Planforslaget fremmes med bistand av Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS.  

 

 

Hønefoss, 16.8.2017 

 

Bjørn Leifsen 
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2. PROSESS 

 

Planarbeidet ble varslet 19.6. 2013 av kommunen. Innkomne innspill er gjengitt og 

kommentert til slutt her, og brevene følger saken. Det har dessuten vært en kontinuerlig 

kommunikasjon med kommunens tekniske avdeling mht å avklare hensynene til 

kommunaltekniske anlegg og fremtidige behov for kloakkpumpestasjon(er). 

 

3. DAGEN SITUASJON 

3.1.  Beliggenhet 

 

Tiltaket omfatter som del av gnr 39/131, 39/146 og 39/173. Se kart og ortofoto av dagens 

situasjon.  

 

 
 

 

Arealet er i dag bratt og utilgjengelig, og brukes som fyllplass for diverse avfall. 

 

Ortofoto av området er vist på neste side: 
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3.2. Planstatus 

 

Området er i gjeldende kommuneplan for Ringerike kommune 2007 - 2019, vedtatt 

30.08.07 avsatt til senterområde.  

 

Gjeldende reguleringsplan for området er 323-04 Eikli sør - næringsområde.  

Det aktuelle planområdet er her regulert til forretning, kontor og industri, friluftsområde og 

vann- og avløpsanlegg.  

 

Se neste side. 

 



Eikli Sør- næringsområde. Planendring. ID 323-05. Ringerike.  Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS 

 

6 

 

 
 

Varslet planområde: 
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4. REGULERINGSPLANFORSLAGET. 

Planområdet er ca. 7,5 daa.  Formålet med reguleringen er å legge til rette for nytt bygg sør 

for dagens bygg, med atkomst til dette og til avløpspumpestasjonen nedenfor langsmed 

elveleiet.  

 

Grensen for planen vil omfatte hele gnr 39/131, samt områdene frem til flomløpet til 

Storelva. Dvs deler av gnr 39/146 og 39/173. Dessuten endring av veg/snuplass som går i 

vestkanten av gnr 39/131 i eksisterende reguleringsplan.  

 

Planen innebærer fylling opp til ca 1,0m under dagens p-plassnivå. 

 

Kommunen har også bedt om at det avsettes plass for utvidelse av pumpestasjonen. Det har 

derfor vært en prosess mot kommunen for å fastlegge både atkomst, pumpestasjon og 

ledningsanlegg til/fra denne, for at planendringen også skal tilpasses kommunens behov. 

 

Nedenfor er vist det prosjekterte grunnlaget for planendringen: 

 

 
 

Dette grunnlaget gir føringer for byggeområder, grøntområder, veger og atkomster, men 

planformålene er noe forenklet mht formell fremstilling.   

 

På neste side, og i vedlegg som formelt plankart, er planforslaget vist. 
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Planendringen viser kun de deler av eksisterende plan som blir endret, men unntak av GF-1 

mellom FKI 5 og BVA1. Dette er gjort for at planområdene skal være i sammenheng. 

 

Vegområde SKV3 vil tjene som atkomstvegområde både for avløpspumpestasjonen som til 

bygget i FKI5. 

 

Bestemmelsene til denne endringen er vist som eget sett av bestemmelser, da det nå er ny norm 

for tegneregler og med delvis nye formål. 

 

4.1.  Bebyggelse 

 

Deler av eksisterende reguleringsplan endres fra formål «friluftsområde» og «vann- og 

avløpsanlegg» til formål «forretning, kontor og industri (FKI)». Sør for hovedbygget der 

Maxbo er i dag, kommer et nytt bygg. Nåværende planavgrensning vil ikke bli endret ved 

reguleringsendringen.  

 

Samlet maksimalt byggeareal er i dag 12 000 m2 BRA for området FKI 5 blir ikke endret 

ved omreguleringen. 

 

Takhøyden i de nye byggene vil bli ca 7 meter. Det forutsettes at BRA for eiendommen 

regnes uten tillegg for imaginære (tenkte) plan for takhøyder over 4.9 meter.  

 

Kjeller skal ikke inngå i BRA dersom den benyttes til parkering. 

 

Det er avsatt såpass plass til formålet kommunaltekniske anlegg, vann- og avløpsanlegg, at 

eksisterende pumpestasjon kan utvides. Tilhørende atkomst- og trafikkområder til denne 

kan deles med dem som er vist innen område FKI1. 

 

4.2. Grønnstruktur og mulighet for å gå langs elva  

 

Den opprinnelige intensjonen med å regulere deler av området til «friområde» er forutsatt 

ivaretatt i reguleringsendringen. Adkomsten til «Barbron», øya i elva som er omkranset av 

flomløpet, forblir uendret.  

 

Regulert sti langs flomløpet mot kloakkpumpestasjonen blir justert. Den blir ført inn på 

vegen ned til pumpestasjonen. 

 

Skråningene mot flomløpet forutsettes opparbeidet med høyere standard slik at nåværende 

avfallsdumping opphører. 

 

4.3. Trafikk 

 

Under forutsetning av at planlagt virksomhet i på eiendommen går under definisjonen 

«plasskrevende varer» i reguleringsbestemmelsene, vil endringen ikke medføre 

trafikkbelastninger utover det som er lagt til grunn i gjeldende reguleringsplan. Dronning 

Åstas gate 14 ANS har bidratt økonomisk til tiltak i krysset med Osloveien for at dette 

tiltaket skal kunne gjennomføres. 
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4.4. Parkering 

 

Eiendommen har tilstrekkelig arealer til at parkeringsvedtektenes krav til 

biloppstillingsplasser blir dekket etter utbyggingen. Parkeringsvedtektene krever etter full 

utbygging ca 240 sykkelparkeringsplasser. Dette er et åpenbart for høyt tall som det 

forutsettes å kunne dispenseres fra etter begrunnet søknad i forbindelse med 

byggesøknader.  

 

4.5. Hensynssone høyspenttrasé  

 

Planlagte endringer vil ikke føre til ny virksomhet i nåværende regulert hensynssone langs 

høyspentlinjen.  

 

4.6. Geoteknikk. 

 

Det foreligger en uttalelse fra Multiconsult AS om geoteknikk av 8.10.2012 som 

konkluderer med at de kjente grunnforhold på stedet ikke «skal utgjøre noen hindring for å 

kunne legge om veien på en trygg måte.  For dimensjonering av veien og dokumentering 

av stabilitet av skråningen anbefales det å gjennomføre grunnundersøkelser i form av 

prøvegraving med gravemaskin.  Om undersøkelsene skulle påvise områder med bløt silt 

med stort vanninnhold, kan disse evt skiftes ut med grovere masser». 

 

Det er også laget en mer omfattende rapport av Løvlien Georåd (25.6.14), der det gis 

nærmere anbefalinger om byggemetoder. Ikke kvikkleire i området. Se vedlegg. 

 

4.7. Arealbruk. 

 

Arealbruken i planen fordeler seg slik: 

 

Formål: Areal i daa 

PBL. § 12-5, ledd 1 – Bebyggelse og anlegg 

Kombinert bebyggelse forretning, kontor og industri 22.152 

Vann- og avløpsanlegg 0.965 

PBL. § 12-5, ledd 2 - Samferdselsanlegg 

Veg 

Annen veggrunn grøntareal 

2.421 

0.688 

PBL. § 12-5, ledd 3 - Grønnstruktur  

Turveg 

Friområde 

Vegetasjonsskjerm 

0.020 

0.100 

0.348 

SUM 26.694 
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4.8. Strøm, og vann- og avløpsnett 

 

Det er tilstrekkelig kapasitet på eksisterende strøm og VA-nett i området. Det er satt krav i 

bestemmelsene til at bebyggelsen skal kobles til det eksisterende ledningsnettet. 

 

Planen berører eksisterende pumpestasjon. Denne er en viktig pumpestasjon for Hønefoss 

og omegn. Det er derfor ført en nær dialog med kommunen mht å ta høyde for eventuell 

utvidelse av pumpestasjonen og behov for drift av denne og tilhørende ledningsanlegg. 

Planen legger ikke opp til em må flytte eksisterende ledninger til dagens pumpestasjon. 

 

 

4.9.  Barn- og unges interesser 

 

Arealet som skal bebygges har til nå ikke vært brukt som oppholds- eller lekeareal av barn 

og unge i nærmiljøet. 

 

4.10.  Universell utforming 

 

Bebyggelse og tilhørende utearealer skal utformes etter prinsippene om universell 

utforming. 

 

4.11.  Kulturminner 

 

I forbindelse med oppstart av med reguleringsplanen har Fylkeskommunen gitt 

tilbakemelding om at det er liten sjanse for automatisk fredede kulturminner i planområdet. 

De har derfor ikke forlangt undersøkelser. 

 

Uansett vil det i forbindelse med bygg- og anleggsarbeid bli satt krav til om det blir funnet 

automatisk fredete kulturminner, skal arbeid straks stanses og kulturminnemyndighetene i 

Buskerud fylkeskommune varsles. 

 

 

4.12.  Biologisk mangfold 

 

Området er i dag delvis bebygd, fylt ut og uten dyrket mark eller utmark. Området har helt 

til nå vært benyttet til å tippe avfall fra kommunal vegrensk og private som har kastet 

hageavfall m.m. i skråningen. Planen vil gjøre at dette vil bli avsluttet, da disse områdene 

nå blir bebygd og benyttet til veg. Det vil bli etablert en bom ned til energistasjonen og 

pumpestasjonen. Selv om planen medfører inngrep vil uheldig bruk av kantområdene bli 

avsluttet. Faren for forurensning vil derfor bli mindre. 

 

Nærheten til elva og det delvis gjengrodde elveløpet gjør at områdene utenfor planområdet 

har interessant kantvegetasjon og våtmark. Planen vil i svært liten grad endre disse forhold. 

Det største inngrepet er allerede gjort ved at kommunen har en viktig avløpspumpestasjon 

her, med atkomsten ned til denne. 
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I Naturbase er det ikke registrert spesielle lokaliteter av naturtyper eller plante-/dyrearter. 

 

Mht naturmangfoldlovens §§8-12 så er kunnskapsgrunnlaget (§8) ivaretatt gjennom 

databasesøk så langt det er rimelig i denne saken.  

Føre-var-prinsippet (§9) skal anvendes der en ikke har tilstrekkelig kunnskap om 

virkningene på naturmiljø. Her er kunnskapsnivået med rimelig sikkerhet godt, slik at 

ekstraordinære føre-var-tiltak ikke bør være nødvendig.  

Områdene hvor menneskelig aktivitet skal foregå vil ikke bli vesentlig utvidet, men 

aktiviteten vil i noen grad kunne økes generelt. Den samlede belastningen på økosystemet 

(§10) blir ikke vesentlig større enn den allerede er. 

Tiltakene medfører ingen kostnadssatte miljøforringelser/skader på naturen (§11).  

Spørsmål om driftsformer som er tilpasset den stedlige naturen (§12) har her ingen 

relevans.  
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5. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 

 

1 og 4. Masseras/-skred og flom. 

 

Den mulige faren består i at området har skrenter mellom byggeområdene og elveløpet. 

Skrenten i syd er delvis naturlig og delvis bygd opp av tørrmurer. Skråningen i nordvest 

utenfor bygget som skal utvides er delvis naturlig og delvis som et resultat av utfyllinger 

over tid. 

 

Det er utført geoteknisk vurderinger av området. (Multiconsult 8.10.2012). De påpeker at 

dette er en elveavsetning (grus/sand) og at ved flom vil strømningshastigheten være lav 

her, da elveløpet er i ferd med å bli klukket igjen. Det er derfor liten fare for erosjon og 

graving i elveskråningen. 

 

En vurderer derfor at faren for masseras/-skred og flom (alene eller i kombinasjon) er liten. 

Konsekvensene er også små pga små høydeforskjeller og at det ikke er områder med varig 

opphold nedenfor de mulige ras-/flomområdene. 

 

Risikoen vurderes som akseptabel. 

 

 

5. Radon 

 

Området kan generelt være utsatt for radongass. I permeable masser som her kan en ikke 

garantere at slik gass ikke kan forekomme. Radon er målt i eksiterende bygg (23.10.13 -

17.02.2014) mht utbygging på samme grunn. Det ble målt meget lave verdier. 23 til 48 

bq/m3. 

 

Men det er generelle krav til å gjøre tiltak mht mulig gass i nye bygg, så faren for at dette 

skal bli et problem blir svært liten. Det planlegges heller ikke boliger innen planområdet. 

 

Risikoen vurderes som akseptabel. 

 

 

19. Vannforsyning, avløp 
 

Innen planområdet ligger en viktig avløpspumpestasjon for hele avløpssystemet i Hønefoss og 

omegn. En mulig fare kunne vært at byggingen utløste grunnbrudd og at avløpsledninger 

og/eller pumpestasjon kunne bli satt ut av drift i kortere eller lengre perioder. 

 

Utbyggingen vil bli prosjektert med vekt på geotekniske vurderinger. Avløpsledninger vil 

dessuten bli lagt om før utbygging, slik at en slik mulig konflikt blir unngått. 

 

Det avsettes plass til en mulig utvidelse av pumpestasjonen og atkomsten til denne er spesielt 

vurdert mht fremkommelighet og sikkerhet mot ras e.l. 

 

Risikoen vurderes som akseptabel. 
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23. Rekreasjonsområde. 

 

Kommunen har definert strandområdene langs Storelva som rekreasjonsområder, med ønske 

om å lage stier som skal legge til rette for ferdsel. Eksisterende plan har sti vist langs Storelva 

og langs dette blindløpet frem til pumpestasjonen.  

 

Denne planen vil opprettholde ferdselsmulighetene til pumpestasjonen, men også direkte opp 

til vegen som går ned dit. De som vil ta seg en tur langs elva vil ikke gå videre, da det både er 

topografisk svært utfordrende og fordi naturen her ikke er attraktiv. Det skyldes 

pumpestasjonen og mangel på skjøtsel av vegetasjon og grunn.  

 

Det er derfor ingen stor ulempe planen har for bruken av området til rekreasjon. 

 

Risikoen vurderes som akseptabel. 
 

 

32. Høyspentlinje, stråling. 

 

Det går en høyspent syd for rområdet, som i gjeldende reguleringsplan har 20m byggegrense til 

dens senterlinje. Fra senterlinja til nærmeste del av det planlagte tilbygget blir det ca 35m. Det 

er omtrent det samme som dagens bygg med lager og utsalg av byggevarer er i dag. Det nye 

bygget blir et utsalg/lager og med opphold for ansatte. Ikke bolig.  Dvs at ingen vil bli utsatt 

for stråling hele døgnet.  

 

Avstanden tilsier at stråling ikke vil bli så høy at det vil være helsefare å ha arbeid i nærheten. 

Anbefalt grenseverdi er 0,4 µT (mikro-Tesla). Buskerud Energi opplyser at høyspentlinja har 

en strømføring i gjennomsnitt på 55A. Med ca 35 m mellom bygg og linje vil det i 

gjennomsnitt gi ca 0,02 µT, hvilket er godt (80%) lavere enn det som kan betraktes å medføre 

en viss risiko. 

 

Risikoen vurderes som akseptabel. 
 

 

44. Ulykke med gående/syklende. 

 

Tiltaket vil i mindre grad forårsake økt trafikk av gående/syklende. Det skyldes at det ikke blir 

småvarehandel i lokalene. Men det kan argumenteres for at potensiell økt handel også kan gi 

noe økt ferdsel til fots og sykkel, og dermed tilsvarende økt fare for ulykker. Men siden det er 

fortau langs kjørevegene anser en at dette tiltaket ikke vil gi økninger i antall ulykker for myke 

trafikanter. 

 

Risikoen vurderes som akseptabel. 
 

 

5.1. Konklusjon og anbefaling. 

 

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er mulig 

å kontrollere, gitt de forebyggende tiltakene som er nevnt ovenfor. 
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6. INNSPILL OPPSTART REGULERINGSARBEID. 

 

Det ble varslet oppstart 19.6.2013. Innspillene er stikkordsmessig gjengitt og kommentert 

her. De følger saken som vedlegg. 

 

Statens vegvesen. Brev av 25.6.2013. 

Standard brev fra vegvesenet i varslingssaker. 

Mener tiltaket ikke vil skape problemer med trafikkavviklingen i krysset med Fv35 dersom 

det kun omfatter plasskrevende varer. 

Kommentar: 

Byggearealene er i h. h. til bestemmelsene i gjeldende reguleringsplan. 

Reguleringsendringen vil derfor ikke endre trafikkbelastningen i forhold til gjeldende plan. 

En ser ingen grunn til omfattende trafikkanalyse i forbindelse med dette tiltaket. 

Tiltakshaver har gitt økonomisk bidrag til utbedring av krysset med Fv35 med tanke på å 

ha kapasitet til dette tiltaket. 

 

Fylkesmannen i Buskerud. Brev av 16.7.2013. 

Standard brev fra fylkesmannen i varslingssaker. 

Ber om at det lages bestemmelser om plasskrevende varer, slik at dette tiltaket ikke går på 

bekostning av at det er sentrum som skal være detaljhandelsområde. 

Ferdsel langs elva må sikres, samt en tilstrekkelig grøntsone som ivaretar 

vassdragslandskap, naturmangfold og rekreasjon. Bebyggelsen bør knyttes til fjernvarme. 

Følgene for støy av eventuell økt transport redegjøres for. 

Universell utforming legges til grunn. 

Kommentar: 

Tiltaket legger ikke opp til detaljhandel. Begrensningene i type varehandel endres ikke i 

planendringen. 

Strandsonen skal ivaretas mht ferdsel, grøntsone, naturmangfold og estetikk. 

Fjernvarmetilknytning legges inn i bestemmelsene. 

Tiltaket vil gi marginal mertrafikk, slik at støy vil bli svært lite påvirket. Dette vil bli 

dokumentert/omtalt. 
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Universell utforming i dette prosjektet er mindre aktuelt. Det vil bli begrunnet i planen. 

 

Ringeriks-Kraft. Mail av 17.7.2013. 

Viser til kartvedlegg med kabel- og luftstrekk i/nære tiltaket. Disse må muligens 

håndteres/flyttes. 

Kommentar: 

Forholdet til disse anleggene prosjekteres i byggefasen. Avstander til luftstrekk sikres i 

planen. 

 

EB Nett AS. Brev av 31.7.2013. 

Er eiere av gnr 39/173, som er vestenfor området og med veg ned til trafo. 

Ønsker å bli kvitt fyllingssituasjonen som også berører deres tomt.  

Må se til at deres atkomst ivaretas og at det ikke fylles opp i flomløpet av elva. 

Sikkerhetsavstanden fra senterlinje til 132kV linje er 2x20m. 

Kommentar: 

Alle disse forhold vil bli ivaretatt i planen. 

 

NVE. Mail av 14.8.2013. 

Viser til flomsituasjonen i Storelva. Jfr flomsonekart. (20-års-flom går til kotehøyde 67,0 

moh., 50-årsflom 67,3, 100-årsflom 68,1, 200-årsflom 68,3 og 500-årsflom 68,7). 

Området må undersøkes mht kvikkleire. 

Byggeavstanden til vassdrag må begrunnes mht landskapsøkologi og biologisk mangfold. 

Lagt ved sjekkliste mht vurdering av tema.  Om alle spørsmål kan besvares med «nei» 

trenger en ikke å sende planen på høring til dem. 

Kommentar: 

Planen vil ta hensyn til nevnte forhold, og en regner med at høring til NVE blir nødvendig. 

Det gås ut fra at opplysningene om flomhøydene er gitt etter gamle høydereferanser. Dvs 

at de skal heves med 20 cm. 
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Buskerud Fylkeskommune. Brev av 16.8.2013. 

Kjenner ikke til at det er automatisk fredede kulturminner i området, men ber om at det tas 

inn bestemmelse om at hvis slike finnes ved anleggsarbeid, så skal arbeidene stoppes og 

fylkeskommunen varsles. 

Kommentar: 

Innspillet etterkommes. 

 





Siv.ing Bjørn Leifsen As
Hfs., 26.10.2015

323-05 EIKLI SØR NÆRINGSOMRÅDE.
KOMMENTARER TIL OFFENTLIG ETTERSYN.

Kommunen har hatt saken på offentlig ettersyn, og det er kommet følgende innspill:

Ringerikskraft. Mail av 13.7.2015.

Vedlegger kart som viser deres anlegg og kabler/luftstrekk i området. Ønsker å bli informert i
den videre prosessen mht eventuelle omleggingsbehov av sine anlegg.

Kommentar:

De vil bli kontaktet når tiltakene skal prosjekteres.

EB Nett AS. Mail med vedlegg av 10.8.2015.

Viser til sin tidligere uttalelse til varsel om oppstart. Spesielt vedr 2x20m byggeforbudssone
til deres 132kV kraftlinje. Glad for at området tas i bruk til kommersiell virksomhet, slik at
det blir slutt på ukontrollerte utfyllinger i området.

Forutsetter at planen ikke endrer atkomstforholdene og at det ikke fylles opp i flomløpet av
elva.

Kommentar:

Alle disse forhold er og vil bli tatt hensyn til i planen og de n videre prosjekteringen og
gjennomføringen.

Statens vegvesen. Brev av 14.9.2015.

Forventer at planen ikke forårsaker mer trafikk i Dr. Åstas gt og krysset med Osloveien.
Planen for Eikli Sør må tilpasses de løsningene som blir valg t for fremtidig kryss der.

Kommentar:

Denne planen er med som det trafikkgrunnlaget som er lagt til gr unn i de tiltak som er gjort i
nevnte kryss. Vil ikke få noen påvirkning på krysset.

Ringerike kommune Utbygging. Brev av 14.9.2015.

Påpeker at tilgjengelig tomt for pumpestasjon må være stor nok, mens den eksisterende er i
drift. Kan være for lite mht byggeforbudssonen til kraftlinja.



Kjøreveg SKV 7 og 8 bør være private avkjørsler, ik ke offentlige veger.

Veg til BVA 1 fra snuplass på SKV 3 bør være en sam menhengende veg, med avkjøringer til BE
1 og GT1, og ikke delt opp i SKV 7 og 8.

Veg til BVA 1 er lagt delvis utenfor kommunal grunn , men bør ligge inne på kommunal grunn.
Alternativt må utbygger, som må flytte vegen, erver v nødvendig grunn.

Veg til BVA 1 er lagt i bratt terreng. Vegen kan ha maksimal helning på 1:10. Det må derfor
settes av arealer på begge sider av vegen for tilst rekkelig oppfylling, slik at vegen blir tilstrekkel ig
slak.

Det bør angis bredde på veg til BVA 1.

Det bør stilles rekkefølgekrav om opparbeidelse av veg til BVA 1 og snuplass på SKV 3 ved
utbygging (utvidelse) av BFKI 5.

Ovennevnte prikkpunkt, samt nødvendig flytting av k ommunale ledninger, utløser krav om
utbyggingsavtale iht. § 8.1.

Kommunale ledninger langs eksisterende veg til BVA 1 må flyttes, dersom BFKI skal utvides.

Kommentar:

En foreslår å utvide tomta for ny pumpestasjon nordover inn idet som på planforslaget er vist
som grønt vegetasjonsbelte.

Greit å vise SKV7 og 8 som private avkjørsler, men da trenge r en ikke at de skal ligge på
kommunens grunn, slik de sier i fjerde prikkpunkt. Greit da å vise S KV8 som en hel veg, med
avkjøringene som egne avkjørsler.

Sidearealene til SKV8 kan vises som veggrunn på begge sider. De tte vil gjøre at GV1 tas
vekk. For øvrig er vegen utredet som vegplan som grunnlag for denne planen.

Bredden til veg SKV8 angis å kartet.

Greit med rekkefølgebestemmelser at det ved bygging av BFK 1 skal opparbeide SKV og
snuplass ved SKV3.

Utbyggingsavtale med kommunen har vært forutsatt fra start av i denne planprosessen.

Mht følgene for kommunale ledninger vises til innledende prosess der kommunen har deltatt.

Buskerud Fylkeskommune. Brev av 15.9.2015.

Har ingen merknader til planforslaget.



Fylkesmannen i Buskerud. Brev av 16.9.2015.

Har ingen merknader til planforslaget. Forutsetter at utvikl ingen av næringsområdet sikrer at
vassdragslandskapet ned mot Storelva blir tilstrekkelig ivar etatt.

Kommentar:

Sistnevnte punkt har vært et sentralt punkt i utarbeidelse av pla nen.



Fra: Espen Sjåstad [Espen.Sjastad@ringeriks-kraft.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 13.07.2015 13:39:44 

Emne: SV: Varsel om offentlig ettersyn 0605_323-05 Eikli sør Næringsområde, Endring av plan  

Vedlegg: image001.jpg; image002.png; Eikli sør næringsområde - endring.jpg 

Vi viser til mottatte varsel om offentlig ettersyn av 323-05 Eikli sør næringsområde – endring av 
reguleringsplan i Ringerike kommune av 2.7.2015. 
 
Ringeriks-Kraft Nett har noe nett i og rundt planområdet, se vedlagte kartskisse.  
 
Blå stiplet strek – Lavspentkabeltrase 
Blå heltrukken strek – Lavspentlufttrase 
Grønn firkant – Lavspent kabelskap 
Rød stiplet strek – Høyspentkabeltrase 
Rød heltrukken strek – Høyspentlufttrase 
Symbol med to røde trekanter – Nettstasjon med transformator i kiosk 
Symbol med en rød trekant – Nettstasjon med transformator i mast 
 
Ringeriks-Kraft Nett leverer strømforsyning i samsvar med gitte konsesjoner. I denne sammenheng viser 
vi til våre til en hver tid gjeldende tilknytnings-/leveringsvilkår i forbindelse med nye anlegg og 
endringer/flyttinger av våre anlegg som følge av utbyggingen av planområdet. Det samme gjelder også 
eventuelle midlertidige anlegg under arbeidene. Se tilknytningsvilkår på vår hjemmeside: 
 
http://www.ringeriks-kraftnett.no/nettleie/tilknytning-til-nettet/ 
 
Vi ønsker å bli informert i den videre planfasen. Dette for å kunne planlegge eventuelle 
endringer/flyttinger/ombygginger av eksisterende anlegg og nye anlegg samtidig med utbyggingen av 
planområdet. 
 
 
Med vennlig hilsen  
Espen Sjåstad 
Sivilingeniør 
 
Mobil   +4791655613 
Kontor  32 11 95 08 
e-post  Espen.Sjastad@ringeriks-kraft.no 
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Vi har mottatt for uttale ovennevnte forslag til reguleringsendring.

Planforslaget innebærer blant annet noe utvidet areal for forretning med plasskrevende varer.
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Vi minner imidlertid om at det pågår arbeid med ny reguleringsplan for kryssområdet i
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Ringerike kommune 
Utbygging 

 

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

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

 

 

 

Miljø- og arealforvaltning  

Areal- og byplankontoret 

v/Lars Lindstøl 

  

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/895-10 24683/15 L12 &21  14.09.2015 

 

Offentlig ettersyn av 323-05 Eikli sør næringsområde - merknader 

 

Viser til brev av 02.07.2015 vedr. offentlig ettersyn av forslag til endra reguleringsplan 323-05 

Eikli sør næringsområde. 

 

Vi har følgende merknader til forslaget: 

 

Plankart 

 BVA 1 må være stort nok til å kunne oppføre en ny, større kloakkpumpestasjon mens 

eksisterende stasjon er i drift. Aktuell plassering av ny stasjon vil være nordvest for 

eksisterende stasjon. Det kan se ut til at det avsatte arealet er for lite mht. 

byggeforbudet mot kraftlinja. 

 Kjøreveg SKV 7 og 8 bør være private avkjørsler, ikke offentlige veger. 

 Veg til BVA 1 fra snuplass på SKV 3 bør være en sammenhengende veg, med 

avkjøringer til BE 1 og GT1, og ikke delt opp i SKV 7 og 8. 

 Veg til BVA 1 er lagt delvis utenfor kommunal grunn. Den bør ligge inne på 

kommunal grunn. Alternativt må utbygger, som må flytte vegen, erverv nødvendig 

grunn. 

 Veg til BVA 1 er lagt i bratt terreng. Vegen kan ha maksimal helning på 1:10. Det må 

derfor settes av arealer på begge sider av vegen for tilstrekkelig oppfylling, slik at 

vegen blir tilstrekkelig slak. 

 Det bør angis bredde på veg til BVA 1. 

 

Reguleringsbestemmelser 

 Det bør stilles rekkefølgekrav om opparbeidelse av veg til BVA 1 og snuplass på SKV 

3 ved utbygging (utvidelse) av BFKI 5. 

 Ovennevnte prikkpunkt, samt nødvendig flytting av kommunale ledninger, utløser krav 

om utbyggingsavtale iht. § 8.1. 

 

 



 

 

2 

Andre forhold 

 Kommunale ledninger langs eksisterende veg til BVA 1 må flyttes, dersom BFKI skal 

utvides.  

 

 

Med hilsen 

 

Svein Morten Lillevik Westgård 

Ingeniør 

svein.morten.westgard@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Eikli sør Næringsområde - Hønefoss - Ringerike kommune -

offentlig ettersyn - endring av plan - uttalelse om kulturminner

Det vises til brev datert 4.7.2015 angående offentlig ettersyn av reguleringsplan for næringsområde på 
Eikeli sør, Hønefoss i Ringerike kommune. 

Fylkeskommunen uttaler seg her om forholdet til kulturminner.

Vi har ikke kjennskap til at planen vil virke inn på automatisk fredete kulturminner eller kulturminner 
fra nyere tid. Vi har derfor ingen merknader til planforslaget.

Med vennlig hilsen

Lars Hovland
Arkeolog/rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen

Ringerike kommune
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3511 Hønefoss  
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Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til endring av reguleringsplan for 
næringsområdet ved Eikli sør

Vi viser til brev av 2. juli 2015 hvor ovennevnte planforslag er utlagt til offentlig ettersyn.
Planendringen omfatter felt BFKI 5 som utvides noe mot sør for å kunne tilrettelegge for 
utvidelse av dagens bygningsmasse ved Maxbo, samt at det tillates noe utendørs lagring.

Vi har i brev av 20. september 2012 avgitt uttalelse ved varsel om oppstart av planarbeid. Vi 
skrev i dette brevet at vi anså den varslede planendringen til ikke å berøre nasjonale eller 
regionale føringer knyttet til handel. Vi hadde derfor ingen spesielle merknader til den 
varslede planendringen.

Etter en gjennomgang av saken har vi ingen spesielle merknader til endringen som foreslås. 
Vi forutsetter at kommunen i det videre arbeidet med utviklingen av næringsområdet sikrer at 
vassdragslandskapet ned mot Storelva blir tilstrekkelig ivaretatt.

  
  
Med hilsen

Eli Kristin Nordsiden
Fagsjef

Brede Kihle

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Sør Postboks 2124 3103 Tønsberg
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 
Arkivsaksnr.: 15/895-3   Arkiv: L12 &21  

 

 

323-05 EIKLI SØR NÆRINGSOMRÅDE – ENDRING AV REGULERINGSPLAN 

– 1. GANGSBEHANDLING 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Forslag til endra detaljregulering 323-05 Eikli sør næringsområde sendes på høring og 

legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

 

Sammendrag 
Det foreslås at reguleringsplan 323-04 Eikli sør næringsområde endres, slik at felt for 

forretning/kontor/industri utvides sør i planområdet. Reguleringsplanen er delt inn i felt etter 

formål og nummer. Det aktuelle feltet har formål forretning, kontor, industri, og kalles BFKI 

5. I tillegg til felt BFKI 5 berører endringa områder som er regulert til friområde og vann- og 

avløpsanlegg.  

 

Det ønskes en utviding av dagens bygningsmasse. Dette krever endring i formål og 

formålsgrenser, samt oppfylling i skråning mot sør. Noe eiendom må også kjøpes fra 

kommunen. Dette er avklart i egen avtale.  

 

I gjeldende plan ligger det begrensninger på antall m
2
 bruksareal som kan bygges, og på 

antall m
2
 av bruksareal som kan som kan brukes til detaljvarehandel. Forslaget som legges 

fram omfatter ikke flere m
2 
bruksareal, hverken totalt eller til detaljvarehandel, enn det som 

er angitt i gjeldende reguleringsplan.  

 

Det foreslås å åpne for utendørs lagring i området, med en egen bestemmelse om 

søknadsplikt for dette. Den kommunale pumpestasjonen sør på området vil trolig måtte 

utvides etterhvert, og feltet for vann- og avløpsanlegg utvides derfor i denne endringa.  

 

Innledning 



Grunneier av gbnr 39/131, hvis eiendom i stor grad samsvarer med avgrensing av felt FKI 5 

i gjeldende reguleringsplan nr 323-04, ønsker å starte planendring for å kunne utvide 

eksisterende bygningsmasse for Maxbo-butikken. Grunneier er Dronning Åstasgate 14 ANS 

ved Jan Torgersbråten. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Dette er den fjerde endringa av opprinnelig plan 323 Eikli sør næringsområde. De tidligere 

endringene har bestått i å endre sikkerhetsmargin for flom (endring til 323-01), å endre 

utnyttingsgrad for FKI 2 og FKI 4 (endring til 323-02) og å endre § 9 pkt 4, 7 og 8 fra å 

gjelde igangsettingstillatelse til å gjelde brukstillatelse (endring til 323-04).  

 

Da arbeidet med denne endringa ble igangsatt og tiltenkt plannummer 323-03 før forrige 

endring ble igangsatt (323-04), blir det et «hull» i plannumrene for å unngå feil rekkefølge i 

forhold til når endringene vedtas. Altså vil denne planen få nummer 323-05 når endringa er 

vedtatt.  

 

Oppstart av arbeidet med planen ble vedtatt 10.06.13 i hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning, sak 78/13. Arbeidet har altså stått stille en tid før det tas opp igjen nå.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon   

På tomta er Expert, Europris, Jysk, Baby Shop og Maxbo samla i et hovedbygg som går 

retning nord-sør. Maxbo ligger sør i bygget. Sørøst for sørenden av bygget har Maxbo sitt 

lagerområde. Noe er under tak og noe er ikke.  

 

Sør for hovedbygget er det en skråning ned mot et flomløp av Storelva. Dette området er 

regulert til friområde i gjeldende plan. Det er gjengrodd og ulendt, og brukes noe til fyllplass 

for hageavfall. Her ligger også en kommunal pumpestasjon, hvor formålet i plan er vann- og 

avløpsanlegg.  

 

Utviklingsplanene 

Utviklingsplanene innebærer at hovedbygget der Maxbo er i dag utvides mot sør, at Maxbos 

lager i sørøst rives og at det bygges nytt butikklokale på samme sted. Dette skal skje i tråd 

med reguleringsbestemmelsene § 3.2 pkt. 5, som omhandler antall m
2
 som er tillatt utbygd. 

For BFKI 5 er det tillatt med 12 000 m
2
 bygningsmasse, hvorav 1600 m

2
 kan brukes til 

detaljvarehandel. Forretningsaktiviteten i de nye byggene kan kun nyttes til plasskrevende 

varer, dersom det skal være forretning.      

 

Det er planlagt kjeller i ny del av hovedbygg. Kjelleren inngår ikke i antall tillatte m
2
 

dersom den brukes til parkering (se reguleringsbestemmelser § 3.2 pkt. 5). Takhøyden i de 

nye byggene vil bli ca. 7 meter. Utnyttingsgrad for eiendommen regnes uten tillegg for 

imaginære plan for takhøyder over 4,9 meter.  

 



Formålsendringer 

Skråninga mot flomløpet skal fylles opp, men fyllinga skal ikke berøre elvekanten. Det skal 

lages løsning for ny adkomst til pumpestasjon og ny trasé for rør, i samråd med teknisk 

tjeneste. I de aktuelle områdene må formål endres fra friluftsområde og vann- og 

avløpsanlegg til FKI, og fra friområde til vann- og avløpsanlegg. Arealet hvor formål skal 

endres er ca. 3 daa. Opprinnelig planavgrensing beholdes slik den er i gjeldende plan. 

 

Hensikten med at områdene ned mot elva er regulert til friområde er at det skal være mulig å 

ferdes fritt langs elva. Dette hensynet skal opprettholdes i planen ved at det bevares et belte 

med formål friområde. 

 

Ras- og flomfare 

Det foreligger en rapport levert av Multiconsult datert 08.10.12 hvor det anbefales å 

gjennomføre grunnundersøkelser for dimensjonering av vei og dokumentering av stabilitet i 

skråninga. I rapport levert av Løvlien Georåd AS konkluderes det med at det ikke er 

nødvendig med videre grunnundersøkelser, og det stilles krav til sikringsarbeider før 

utgraving og oppfylling kan begynne.  

 

Området ligger delvis innafor sone for flomfare.  

 

Utelagring 

Det har tidligere ikke vært åpent for lagring på ubebygde deler av feltene. Dette åpnes det 

for nå, med krav om egen søknad for dette. Utelagring skal ikke være skjemmende, og skal 

ikke plasseres ved vei eller tursti.  

 

Rekkefølgekrav 

I gjeldende plan ligger det rekkefølgebestemmelser om at det ikke gis brukstillatelse for nye 

tiltak i planområdet før det er etablert høyresvingefelt i Osloveien nord for Dronning Åstas 

gate og det er gjennomført støyskjerming for boliger som grenser til planområdet. Disse 

tiltakene er gjennomført, og rekkefølgebestemmelsene er derfor tatt ut av planen.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 323-04 Eikli sør næringsområde fra 

05.04.13. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til BFKI(forretning, kontor, 

industri), friområde og vann- og avløpsanlegg. Tillatt utnyttelsesgrad for felt BFKI 5 er 

12 000 m
2
.  

 

Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som en endring av detaljregulering. Dronning Åstasgate 14 ANS er 

forslagstiller. Se vedlagte illustrasjoner for avgrensing.  

 

Eiendomsforhold 



Planendringa omfatter eiendommene: gbnr 39/131 (eies av Dronning Åstasgate 14 ANS) og 

gbnr 39/146 (eies av Ringerike kommune). 

  

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til senterområde, friområde 

og kommunalteknisk anlegg. 

 

Juridiske forhold 

Naturmangfoldloven 

Ved 1. gangsbehandling av planen skal forhold som berører naturmangfold omtales i 

henhold til følgende: 

 

De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 

grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av område – og 

detaljreguleringer. Det skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. 

Det skal i saken fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er 

søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom 

kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til 

føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belastning 

av tiltak i området skal vurderes. 

 

Økonomiske forhold 

Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene. 

 

Rådmannens vurdering 

Grøntstruktur og friluftsliv 

Det er viktig at elva og elvekanten fortsatt blir åpen for publikum. Slik området er i dag er 

det ikke tilrettelagt for dette, og det forventes ikke at tilkomsten blir dårligere, heller bedre, 

av dette prosjektet.  

 

Skredfare 

I rapport fra Løvlien Georåd AS undersøkes grunnen og fylling ytterligere, og det anbefales 

sikringer noen steder. Det konkluderes med at det ikke er nødvendig med flere 

undersøkelser. 

 

Flomfare 

Tiltaket ligger delvis innenfor fareområde for flom, og flomsikringstiltak må gjennomføres 

opp til gitte kotehøyder.  

 

Forurensning i grunnen 

Det er ikke grunn til å mistenke forurensing i grunnen.  

 



Påvirkning av landskapsbildet 

Oppfyllinga vil skje nede i en skråning, og det antas ikke at dette vil være skjemmende for 

landskapsbildet.  

 

Naturmangfold 

Det er ikke kjente biologiske verdier i området. Naturmangfoldlovens §§ 8-12 er ivaretatt 

ved at undersøkelsesplikten er oppfylt.  

 

Samlet vurdering 

Tiltaket anses å ha positiv konsekvens for den eksisterende aktiviteten på området, ved at 

bygningsmassen blir bedre tilpassa aktiviteten i bygget. Det er ingen kjente negative 

konsekvenser av tiltaket. Rådmannen anbefaler på bakgrunn av ovenstående og dette at 

planarbeid startes opp.  

 

 

Vedlegg 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

1. Oversiktskart  

2. Forslag til endra plankart, datert 08.06.15 

3. Utsnitt av forslag til endra plankart som viser området der endinger foreslås 

4. Forslag til endra bestemmelser, sist revidert 08.06.15 

5. Planbeskrivelse 

6. Oppsummerte og kommenterte innspill 

7. Geoteknisk rapport Løvlien Georåd AS, datert 23.09.14* 

8. Geoteknisk rapport Multiconsult, datert 08.10.12* 

9. ROS-analyse, datert 07.04.15* 

10. Referat fra møte med teknisk utbygging, RK, datert 21.02.14* 

11. Innkomne innspill* 

a. Statens vegvesen, datert 25.06.13 

b. Fylkesmannen i Buskerud, datert 16.07.13 

c. Ringeriks-Kraft, datert 17.04.13 

d. EB Nett AS, datert 31.07.13 

e. NVE, datert 14.08.13 

f. Buskerud fylkeskommune, datert 16.08.13 

12. Dokumenter fra oppstart* 

13. Gjeldende reguleringsplan 323-04 Eikli sør næringsområde* 

14. Kommuneplanens arealdel 2007-2019, vedtatt 30.08.2007, med tilhørende 

bestemmelser* 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.06.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ingeborg Faller 

 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/895-4  Arkiv: L12 &21  

 

Sak: 56/15 

 

323-05 Eikli sør næringsområde, endring av reguleringsplan - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til endra detaljregulering 323-05 Eikli sør næringsområde sendes på høring og 

legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.06.2015: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 

 

ENDRING AV PLAN EIKLI SØR-

NÆRINGSOMRÅDE 
Plan-ID 0605-323-04.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS. 

16.8.2017 
Rettet av sivilarkitekt Sverre Moe AS – 18.07.18 
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1. BAKGRUNN 

 

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-3, skal det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse 

ved utarbeidelse av planer for utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i 

planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. 

 

Denne saken gjelder en endring av planen Eikli sør – næringsområde, der hovedformålet er å 

legge til rette for å utvide et eksisterende bygg der det i dag er lokaler for byggevarer.  

 

Plankartet: 

 

 
 

For øvrig vises til planbeskrivelsen. 
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2. METODE 

 

Risiko benyttes for å angi fare/uønskede hendelser der det kan oppstå skader, ulykker eller tap 

av produksjon og/eller materielle verdier. Risiko i forbindelse med arealplanlegging defineres 

som produktet av sannsynligheten for en uønsket hendelse, og konsekvensen av denne 

hendelsen. Hendelser som har stor sannsynlighet og store konsekvenser gir størst risiko. 

Hendelser som har liten sannsynlighet og små konsekvenser gir liten risiko. 

 

For uten risiko skal en vise hvilke hendelser det er aktuelt å forebygge eller det planlegges 

tiltak mot. Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er 

mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.  

Tema som vurderes er vist i tabellen kap.3. Tema der som utpeker seg som risikofylte er så 

kommentert. 

 

 
Kriterier. 

 

En har gått ut fra følgende kriterier, der nummereringen samsvarer med alvorlighetsgradene: 

 

Gradering av sannsynlighet: 

 

4. Svært sannsynlig:   Skjer i gjennomsnitt mer enn 1 gang per år 

3. Sannsynlig:    Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 1-10 år. 

2. Mindre sannsynlig:  Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 10-100 år. 

1. Lite sannsynlig:   Skjer i gjennomsnitt sjeldnere enn 1 gang per 100 år. 

 

 

Gradering av konsekvenser for person og/eller miljøskader, samt økonomiske konsekvenser: 

 

1. Ufarlig:     Ingen person- eller miljøskader. Økonomiske konsekvenser opp 

til 100 000kr 

2. En viss fare:  Få og små personskader, mindre miljøskader. Økonomiske 

konsekvenser mellom 100 000kr og 1 million kr. 

3. Kritisk:     Få, men alvorlige personskader, og omfattende miljøskader. 

Økonomiske konsekvenser mellom 1 og 10 million kr. 

4. Farlig:     Inntil fem døde, og inntil 20 alvorlig skadde/syke. 

Økonomiske konsekvenser mellom 10 og 100 million kr. 

5. Katastrofalt:    Mer enn fem døde, og mer enn 20 alvorlig skadde/syke. 

Økonomiske konsekvenser over 100 million kr. 
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Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvenser illustreres i en slik 

tabell: 

 
Konsekvens: 

Sannsynlighet: 
1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt 

4. Svært sannsynlig      

3. Sannsynlig      

2. Mindre sannsynlig      

1. Lite sannsynlig      

 

 

Ved gjennomgang av risiko for hvert enkelt tema har en benyttet tilsvarende fargeskala 

(kolonne 5 i tabellen under pkt. 3.1): 

 

Risiko uakseptabel. Plan endres/forkastes  

Stor risiko. Tiltak nødvendig eller plan endres.   

Liten risiko. Tiltak kan vurderes  

Akseptabel risiko  

 

3. ANALYSE 

3.1. Tenkelige hendelser med risikovurdering. 

Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak 

Natur- og miljøforhold 

Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: 

1. Masseras/-skred Ja  1   2  Skråning ned mot elveløp. 
Men stabiliteten er vurdert 
i geoteknisk undersøkelse 
å være god. 

2. Snø-/isras Nei    Ikke bratt overfor 
området.  

3. Flomras Nel    Ligger høyt over vannet. 

4. Flom. Innsjø, elv. Ja  1  1  God avstand og høyde til 
elva 

5. Radongass Nei   1   1  Mulig, men tiltak 
obligatorisk. Målt lave 
verdier 

Vær, vindeksponering. Er området: 

6. Vindutsatt Nei      Ikke mer enn vanlig i 
området 

7. Nedbørutsatt Nei    Ikke mer enn vanlig i 
området 

Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 

8. Sårbar flora Nei    Ikke spesiell biotop 

9. Sårbar fauna/fisk Nei    Ingen  

10. Verneområder Nei    Ingen kjente  

11. Vassdragsområder Nei    Nære, men berøres ikke. 
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Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak 

12. Fornminner (afk) Nei    Ingen kjente 

13. Kulturminne/-miljø Nei      Verneverdig bygg vernes 

Menneskeskapte forhold 

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 

14. Vei, bane, bru, knutepunkt Nei    God avstand til bane 

15. Havn, kaianlegg Nei    Ikke aktuelt 

16. Sykehus/-hjem, kirke Nei    Ikke aktuelt 

17. Brann/politi/sivilforsvar Nei    Ikke aktuelt 

18. Kraftforsyning Nei    Ikke aktuelt 

19. Vannforsyning, avløp Ja 1 2  Avløpspumpestasjon 
inngår i planen.  

20. Forsvarsområde Nei    Ikke aktuelt 

21. Tilfluktsrom Nei    Ikke aktuelt 

22. Område for idrett/lek Nei    Ikke aktuelt 
23. Rekreasjonsområde Ja 1 1  Ferdsel langs gammelt 

elveløp, men her er det 
lite attraktivt pga blindløp 
og kupert terreng. 

24. Vannområde for friluftsliv Nei    Ikke aktuelt 
Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 

25. Akutt forurensning Nei    Ikke aktuelt 

26. Permanent forurensning Nei    Ikke aktuelt 
27. Støv og støy; industri Nei    Ikke aktuelt 

28. Støv og støy; trafikk (bane) Nei    Ikke aktuelt 

29. Støy; andre kilder Nei    Ikke aktuelt 

30. Forurenset grunn Nei    Ikke aktuelt 

31. Forurensning i sjø/vassdrag Nei    Ikke aktuelt 
32. Høyspentlinje (stråling) Ja 1 1  Nære høyspent, men ikke 

boligformål i planen. 

33. Risikofylt industri mm 
(kjemikalier/eksplosiver) 

Nei    Ikke aktuelt 

34. Avfallsbehandling Nei    Ikke aktuelt 

35. Oljekatastrofeområde Nei    Ikke aktuelt 
Medfører planen/tiltaket: 

36. Fare for akutt forurensning Nei    Ikke aktuelt 

37. Støy og støv fra trafikk Nei      For lite trafikk genereres 

38. Støy og støv fra andre kilder Nei    Ikke aktuelt 

39. Forurensning til sjø/vassdrag Nei    Ikke aktuelt 

40. Risikofylt industri mm 
(kjemikalier/eksplosiver) 

Nei    Ikke aktuelt 

Transport. Er det risiko for: 

41. Ulykke med farlig gods Nei    Ikke aktuelt 

42. Vær/føre begrenser 
tilgjengelighet til området 

Nei    Ikke aktuelt 

Trafikksikkerhet 

43. Ulykke i av-/påkjørsler Nei    God sikt. Lav hastighet. 

44. Ulykke med gående/syklende Ja 1 4  I gatenettet. Lite sanns. 

45. Andre ulykkespunkter Nei    Ikke aktuelt 

Andre forhold 

46. Er tiltaket i seg selv et 
sabotasje-/terrormål 
 

Nei    Ikke aktuelt 
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Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak 

47. Er det potensiell sabotasje-/ 
terrormål i nærheten? 

Nei    Ikke aktuelt 

 

48. Regulerte vannmagasiner 
med spesiell fare for usikker 
is, endringer i vannstand mm 

Nei    Ikke aktuelt 

49. Naturlige terrengformasjoner 
med spesiell fare (stup etc.) 
 

Nei        Ikke aktuelt 

50. Gruver, åpne sjakter, 
steintipper etc. 

Nei    Ikke aktuelt 

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 

51. Trafikkulykke ved 
anleggsgjennomføring 

Nei    Ingen spesielle farer 
utover alminnelig fare ved 
slik virksomhet. 

52. Skolebarn ferdes 
gjennom/langs planområdet 

Nei    Kun langs med området. 
Lave hastigheter. 

 
 

3.2. Samlet risikovurdering. 

 

I tabellen nedenfor henviser tallene i rutene til de nummererte temaene i tabellen ovenfor. Disse er 

kommentert i neste punkt. 

 
Konsekvens: 

Sannsynlighet: 
1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt 

4. Svært sannsynlig      

3. Sannsynlig      

2. Mindre sannsynlig      

1. Lite sannsynlig 4, 5, 23, 32 1, 19  44  

 

3.3. Tiltak. 

 

De forhold som kunne gi noe risiko er her kontrollerbare, forutsatt med riktige tiltak: 

 

4. VURDERINGER. 

 

1 og 4. Masseras/-skred og flom. 

 

Den mulige faren består i at området har skrenter mellom byggeområdene og elveløpet. 

Skrenten i syd er delvis naturlig og delvis bygd opp av tørrmurer. Skråningen i nordvest utenfor 

bygget som skal utvides er delvis naturlig og delvis som et resultat av utfyllinger over tid. 

 

Det er utført geoteknisk vurderinger av området. (Multiconsult 8.10.2012). De påpeker at dette 

er en elveavsetning (grus/sand) og at ved flom vil strømningshastigheten være lav her, da 
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elveløpet er i ferd med å bli klukket igjen. Det er derfor liten fare for erosjon og graving i 

elveskråningen. 

 

Det er også laget en mer omfattende rapport av Løvlien Georåd (25.6.14), der det gis nærmere 

anbefalinger om byggemetoder. Ikke kvikkleire i området. Se vedlegg. 

 

En vurderer derfor at faren for masseras/-skred og flom (alene eller i kombinasjon) er liten. 

Konsekvensene er også små pga små høydeforskjeller og at det ikke er områder med varig 

opphold nedenfor de mulige ras-/flomområdene. 

 

Risikoen vurderes som akseptabel. 

 

 

5. Radon 

 

Området kan generelt være utsatt for radongass. I permeable masser som her kan en ikke 

garantere at slik gass ikke kan forekomme. Radon er målt i eksiterende bygg (23.10.13 -

17.02.2014) mht utbygging på samme grunn. Det ble målt meget lave verdier. 23 til 48 bq/m3. 

 

Men det er generelle krav til å gjøre tiltak mht mulig gass i nye bygg, så faren for at dette skal 

bli et problem blir svært liten. Det planlegges heller ikke boliger innen planområdet. 

 

Risikoen vurderes som akseptabel. 

 

 

19. Vannforsyning, avløp 
 

Innen planområdet ligger en viktig avløpspumpestasjon for hele avløpssystemet i Hønefoss og 

omegn. En mulig fare kunne vært at byggingen utløste grunnbrudd og at avløpsledninger og/eller 

pumpestasjon kunne bli satt ut av drift i kortere eller lengre perioder. 

 

Utbyggingen vil bli prosjektert med vekt på geotekniske vurderinger.  

 

Eksisterende hovedavløpsledning gjennom området beholdes uendret etter avtale med Ringerike 

kommune i møte 10.05.16.   

 

Det avsettes plass til en mulig utvidelse av pumpestasjonen og atkomsten til denne er spesielt 

vurdert mht fremkommelighet og sikkerhet mot ras e.l. 

 

Risikoen vurderes som akseptabel. 
 

 

23. Rekreasjonsområde. 

 

Kommunen har definert strandområdene langs Storelva som rekreasjonsområder, med ønske om å 

lage stier som skal legge til rette for ferdsel. Eksisterende plan har sti vist langs Storelva og langs 

dette blindløpet frem til pumpestasjonen.  

 

Denne planen vil opprettholde ferdselsmulighetene til pumpestasjonen, men også direkte opp til 

vegen som går ned dit. De som vil ta seg en tur langs elva vil ikke gå videre, da det både er 
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topografisk svært utfordrende og fordi naturen her ikke er attraktiv. Det skyldes pumpestasjonen og 

mangel på skjøtsel av vegetasjon og grunn.  

 

Det er derfor ingen stor ulempe planen har for bruken av området til rekreasjon. 

 

Risikoen vurderes som akseptabel. 
 

 

32. Høyspentlinje, stråling. 

 

Det går en høyspent syd for rområdet, som i gjeldende reguleringsplan har 20m byggegrense til 

dens senterlinje. Fra senterlinja til nærmeste del av det planlagte tilbygget blir det ca 35m. Det er 

omtrent det samme som dagens bygg med lager og utsalg av byggevarer er i dag. Det nye bygget 

blir et utsalg/lager og med opphold for ansatte. Ikke bolig.  Dvs at ingen vil bli utsatt for stråling 

hele døgnet.  

 

Avstanden tilsier at stråling ikke vil bli så høy at det vil være helsefare å ha arbeid i nærheten. 

Anbefalt grenseverdi er 0,4 µT (mikro-Tesla). Buskerud Energi opplyser at høyspentlinja har en 

strømføring i gjennomsnitt på 55A. Med ca 35 m mellom bygg og linje vil det i gjennomsnitt gi ca 

0,02 µT, hvilket er godt (80%) lavere enn det som kan betraktes å medføre en viss risiko. 

 

Risikoen vurderes som akseptabel. 
 

 

44. Ulykke med gående/syklende. 

 

Tiltaket vil i mindre grad forårsake økt trafikk av gående/syklende. Det skyldes at det ikke blir 

småvarehandel i lokalene. Men det kan argumenteres for at potensiell økt handel også kan gi noe 

økt ferdsel til fots og sykkel, og dermed tilsvarende økt fare for ulykker. Men siden det er fortau 

langs kjørevegene anser en at dette tiltaket ikke vil gi økninger i antall ulykker for myke trafikanter. 

 

Risikoen vurderes som akseptabel. 
 

 

5. KONKLUSJON OG ANBEFALING. 

 

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er mulig å 

kontrollere, gitt de forebyggende tiltakene som er nevnt ovenfor. 
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Fylke: Buskerud Kommune: Ringerike Sted: Hønefoss
Adresse: Dronning Åstas gate 14 Gnr: /Bnr: 39/131 og 39/146

Tiltakshaver: Dronning Åstas gate 14 AS
Oppdragsgiver: Dronning Åstas gate 14 AS
Rapport: 14119 nr. 1 - rev. 2
Rapporttype: Geoteknisk data - og vurdering s rapport
Stikkord: Grunnundersøkelser, fundamenteringsforhold , stabilitet
UTM 32 V : Øst: 0569450 Nord: 6669000

Sammendrag
Løvlien Georåd AS har, på oppdrag fra Dronning Åstasgate 14 AS, utført
grunnundersøkelser i Dronning Åstasgate på Hønefoss i Ringerike kommune. Områdets
beliggenhet er vist på oversiktskart på side 3. Undersøkelsene er utført i forbindelse med
mulig tomteu tvidelse med nybygg og vei rundt.

Denne rapporten presenterer resultatene fra grunnundersøkelsene, samt generelle
geotekniske vurderinger av tiltaket.

Grunnen består av sand, silt, grus og leire med uoversiktlig lagdeling ned til om lag 6 – 15
m u/ terre ng. Ved borpunkt 7 ble sonderingen avsluttet på 15 m dyp uten å påtreffe fastere
underliggende masser. Videre indikerer de øvrige sonderingene morene ned til avsluttet
sonderingsdybde.

Dybde til antatt berg er ca. 38 m ved borpunkt 1, de øvrige sondering ene ble avsluttet på
ca. 15 m dyp uten å påtreffe berg.

Det skal etableres et nybygg med 1. etasje på nivå med næringsområdet pluss full kjeller 4
meter lavere. Kjelleren vil delvis komme i dyp skjæring og delvis på en lav fylling.

Grunnforholdene vurde res klassifisert under seismisk grunntype C .



Dronning Åstasgate 14 AS, Dronning Åstas gate - tomteutv idelse / 14119 Rapport nr. 1 - rev.2 / SKA

3

Oversiktskart

Oversiktskart, kilde: gammel .n orgeskart.no
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Oversikt over bilag

Bilag Nr .

Kart A
Situasjonsplan A1
Koordinat - og borpunktliste A2

Boringer B
Totalsondering er B1 – B 4
Trykk sonderinger (CPTU) B5 – B8

Laboratorieundersøkelser C
Løsmassep rofil C1 – C4
Enaksforsøk C5
Kornfordelingskurver C6 – C8

Tegninger D
Situasjonsplan nybygg og ny vei D1

Beregninger E
Tolking av CPTU - sondering E1
Bæreevnediagram E2
Stabilitetsanalyser E3 – E5

Tillegg T
Eksempel på totalsondering m/ forklaring T1
Forklaring av trykksondering (CPTU) T3
Forklaring av løsmasseprofil T11
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1 Innledning
1.1 Formål
Løvlien Georåd AS har , på oppdrag fra Dronning Åstas gate 14 AS, utført grunnunde rsøkelser
på tomtene med gnr/bnr 39/131 og 39/146 på Hønefoss i Ringerike kommune. Områdets
beliggenhet er vist på oversiktskart på side 3 . Undersøkel s ene er utført i forbindelse med
mulig tomteutvi delse og tilbygg. I senere tid er planene endret til et fr ittstående næringsbygg
som vist på tegning D01.

Denne rapporten presenterer resultatene fra grunnundersøkelsene , vurdering av
pålitelighetsklasse (CC/RC) og geoteknisk kategori (GK), samt generelle geotekniske
vurderinger av tiltaket.

1.2 Underleverandører
Gru nnundersøkelsene og innmåling av borpunktene er utført av Akershus Grunnboring AS.

1.3 Oppdragsgiver
Vår oppdragsgiver er Dronning Åstas gate 14 AS som har vært representert gjennom Jan
Torgersbråten .

2 Utførte undersøkelser
2.1 Befaring
Det ble utført befaring på området den 20.04.14. Til stede var blant annet Per Løvlien og Stian
Kalstad fra Løvlien Georåd AS, samt tiltakshaver Jan Torgersbråten .

2.2 Grunnundersøkelser
Feltundersøkelsene er utført iht. re tningslinjer beskrevet i ref. [1] .

Feltundersøkelsene ble utført av Akershus Grunnboring AS i perioden 14.05 – 22.05.14 .
Undersøkelsene ble utført med beltegående hydraulisk borerigg, utstyrt med felt - pc for
registrering av boredata. Det er utført 7 totalsonderinger, 2 CPTU - sonderinger, satt ned ett
hydraulisk piezometer og tatt 3* prøveserier med opptak av 20 representative poseprøver og 3
"uforstyrrede" sylinderprøver. Borpunktenes beliggenhet er indikert på situasjonsplan, bilag
A1. Sonderingene er vist som enkeltboringer på bilag B1 – B 8 og sonderingsmetodene er
forklart på bilag T1 og T3.

* Ved borpunkt 7 ble det tatt prøver i 2 hull (7 og 7B), da det ikke var mulig å få det første
hullet til å stå åpnet.

2.3 Målearbeid
Akershus Grunnboring AS har utført utsetting og innmåling med GPS - landmålingsutstyr.
Basert på dette målearbeidet og utførte grunnboringer, har vi utarbeidet en koordinat - og
borpunktliste på bilag A2.

2.4 Laboratorie undersøkelser
Laboratorieundersøkelsene er utført iht. re tningslinjer beskrevet i ref. [2] .

Resultatene fra laboratorieanalysene er vist på bilag C1 – C8 og forklaring av løsmasseprofil
er vist på bilag T11.
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2.4.1 Poseprøver
På poseprøvene er det utført visuell beskrivelse, klassifisering samt måling av vanninnhold
( w ). I tillegg er det utført 11 målinger av humusinnhold og 10 kornfordelingsanalyser .

2.4.2 Sylinderprøver – Ø54mm kompositt
På sylinderprøvene er det utført visuell beskrivelse, klassifisering, måling av vanninnhold ( w ),
måling av romvekt ( ), samt måling av udrenert skjærfasthet  (su) vha. konus - og
enaksialforsøk. Videre er det utført 3 kornfordelingsanalyser.

3 Beskrivelse
3.1 Topografi og omgivelser
Tomtene ligger i et næringsområde på Dalsbråten, sør for sentrum av Hønefoss. Tomtene er
avgrenset av Dronning Åstas gate mot nord og S torelva mot sør. Rundt eksisterende
bebyggelse er terrenget tilnærmet flatt, på ca. kote +73 ti l +74. Ned mot Storelva i sør, faller
terrenget ned til ca. kote +65. Terrenghelningen er ca. 1:1,25 på det bratteste.

3.2 Grunnforhold
Ifølge kvartærgeologisk kar t forventes elveavsetning og mulig havavsetning i det aktuelle
området, se kartutsnitt på figur 1.

Utførte undersøkelser indikerer at massene består av lagdelte masser av sand, silt , grus, leire -
og delvis tørrskorpeleire, ned til om lag 6 – 15 m u/ terreng. Ved borpunkt 7 ble sonderingen
avsluttet på 15 m dyp uten å påtreffe fastere underliggende ma sser.

Løsmasseprofilene fra prøvetakingen viser a t lagdelingen er uoversiktlig med varierende
klassifisering mellom sand, silt, leire og tørrsko rpeleire. Målt vanninnhold varierer mellom
ca. w = 6 – 24 % .

H umusinnholdet varierer mellom 0,7 – 3,0 % og prø vene klassifiseres som noe humusholdig
til humusblandet ved borpunkt 1, og noe humusholdig ved borpunkt 2 og 7.

Fra prøveserien ved borpunkt 1 er det funnet rester av blant annet tegl, asfalt, isopor og plast
ne d til ca. 5 m dybde.

Udrenert skjærstyrke fra sylinderprøvene ved borpunkt 7 er målt mellom su
D = 35 – 90 kPa,

med bare ett forsøk som ligger under 50 kPa, noe som indikerer at leira kan klassifiseres som
fast.

Videre klassifiseres massene som T4 - masser, som betyr meget telefarlige masser .

Med unntak av borpunkt 7, er det videre påtruffet masser med økt sonderingsmotstand, trolig
morene. Sonderingene ved borpunkt 2 – 7 ble avsluttet på ca. 15 m dybde, mens ved borpunkt
1 ble det sondert ned til ca. 40 m dyp. Borprofilet fra totalsonderingen ved borpunkt 1,
indikerer berg på ca. 38 m dyp.
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Figur 1 : Kvartærgeologisk kart
Gult = Elveavsetning
Blått = Tykk havavsetning
Oransje = Breelvavsetning
Kilde: www.ngu.no

3.2.1 Berg
Dybde til antatt berg er ca. 38 m ved borpunkt 1, de øvrige sonderingene ble avsluttet uten å
påtreffe berg.

3.2.2 Grunnvannstand
Ved borpunkt 1 ble det satt ned en hydraulisk piezometer på 7 m dybde. Denne bl e første
gang avlest den 30.05.14 og var da tørr. Grunnvannstand påvirkes av årstider og
nedbørs intensitet .

3.3 Konstruksjon
3.3.1 Generelt
Det skal etableres et nybygg med 1. etasje på nivå med næringsområdet pluss full kjeller 4
meter lavere. Kjelleren vil delvis komme i dyp skjæring og delvis på en lav fylling. Løsningen
er skissert på bilag D1.
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Videre skal det etableres en ny pumpestasjon nede ved eksisterende trafostasjon, se bilag D1.
Dette tiltaket må prosjekteres og vurderes i ettertid.

4 Redegjørelser
4.1 Fors krifter og standarder
Geoteknisk prosjektering skal utføres iht. gjeldende Eurokoder, se blant annet:

Eurokode 7 – NS - EN 1997:2004+NA:2008 [3]
Eurokode 0 – NS - EN 1990:2002+NA:2008 [4]

4.2 Pålitel ighetsklasse, geoteknisk kategori
Tilbygget og nybygget klassifiseres under pålitelighetsklasse (CC/RC) 2; " Kontor - og
forretningsbygg, skoler, institusjonsbygg, boligbygg osv.", i ht. Tabell NA.A1(901) i ref. [4] ,

Tabell NA.A1 ( 902) angir følgende føringer for kontroll av prosjektering:
• Egenkontroll, intern systematisk kontroll og utvidet kontroll

Tabell NA.A1(903) angir følgende føringer for kontroll av utførelse:
• Egenkontroll, intern systematisk kontroll og utvidet kontroll

Tiltaket vil medføre en 4 - 5 meter dyp utgraving som i hovedsak vil foregå i fyllmasser. Det er
ikke påvist sensitive masser eller andre forhold som kompliserer grunnarbeidene.
Grunnforholdene ansees som godt kjent. Prosjektet vurderes klassifisert i geotek nis k kategori
2 (GK2) iht. ref. [3] ; " konvensjonelle konstruksjoner uten unormale risikoer eller vanskelige
grunn - eller belastningsforhold ".

4.3 Byggeplassens egnethet
Tomta ansees som tilstrekkelig egnet til formålet.

5 Geoteknikk
Følgende geotekniske problemstillinger ansees relevante for dette prosjektet:

Fundamentering
G raveskråninger
Stabilitet
Vurdering av jordtrykk
Spuntkasse for pumpestasjon (vurderes senere)
Vurdering av seismisk grunntype

5.1 Prosjektforutsetninger
Geoteknis k e vurderinger er utført på bakgrunn av befaring og mottatt tegning, se bilag D1.

o.k. gulv kjeller kote +68,7
o.k. gulv 1. etasje kote +72,7

5.2 Geotekniske parametere
I det videre har vi definert geotekniske parametere som underlag for vurdering av bæree vne
og stabilitet .
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5.2.1 Silt, s and, grus og siltig, sandig leire
For enkelhets skyld benyttes samme materialparametere for massene over morene. På
bakgrunn av utførte undersøkelser antas materialparametere k = 30° og a = 5 kPa, basert på
Statens vegvesen håndbok V220, se r ef. [5] .

5.2.2 Leire / t ørrskorpeleire
For leira ved borpunkt 7 har vi tolket udrenert skjærstyrke på bakgrunn av CPTU - sonderingen
og utførte laboratorieforsøk. Tolkningen fra CPTU - sonderingen er basert på kjente
korrelasjoner for norsk leire, se ref. [6] . Resultatene fra CPTU - s onderingen er vist på bilag
B7 – B8, hvor man kan se at registrert poretrykk er tilnærmet lik 0 for hele profilet. Dette
skyldes sannsynligvis at massene er dilatante. Tolket skjærstyrke er derfor basert på registrert
spissmotstand fra sonderingen. Vi har valgt å legge til grunn plastisitetstall, Ip = 30 som gir
Nk t faktor varierende mellom 12 – 14.

Med utgangspunkt i ovennevnte , antas skjærstyrkeprofil , hvor z representerer dybde i m u/
terreng:
su

D = 42 + 10,5 * (z - 2) kPa.

Se forøvrig en sammenstilling fra laboratorieforsøkene og CPTU - sonderingen ved borpunkt 7
på bilag E1.

5.2.3 Morene
I jomfruelig morene antas materialparametere k = 38° og c’ = 1 0 kPa, basert på
erfaringsverdier.

5.3 Fundamentering

5.3.1 Generelt
Fyllmasser, m old og masser med organisk innhold må fjernes under nybygge t .

Under gulv og fundamenter skal det være et minimum 250 mm tykt drens - og
kapillærbrytende lag av egnet knust stein, adskilt fra undergrunn med fiberduk klasse 4.

Oppfylling fra dagens ter reng under nybygget utføres med lette masser. Massene legges ut og
komprimeres iht. leverandørens anvisninger. Utomhus benyttes humusfrie kva litetsmasser.
Fyllinger utføres som kvalitetsfylling, hvor fyllmasser legges lagvis og komprimeres iht.
NS 3458:2004, tabell 3, normal komprimering. Tilførte fyllmasser skal være kvalitetsmasser
av knust stein av god fysisk, kjemisk og mekanisk kvalitet.

5.3.2 Nybygg
Nybygget kan fundamenteres direkte på stedlig fast grunn på såler/banketter eller
søylefundament i en dybde som sikrer mot frost eller ved å benytte frostisolering. Det
anbefales å benytte kontinuerlige banketter under vegger for å jevne ut mulige s etninger.
Eventuelle opp blø t te masser (silt/leire) graves vekk og erstattes med kvalitetsmasser.

Som ti llatt dimensjonerende grunntrykk i bruddgrensetilstand (ULS) kan qEd = 1 50 kN/ m2

benyttes. Det gjelder sentrisk belasta fundamenter , uten horisontalkre fter , med
minimum 0, 6 m overdekning fra u.k. fundament og minimum 0, 6 m fundamentbredde .
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Horisontalt belastede fundamenter får redusert vertikal bæreevne som vist på bilag E2 . Merk
at bæreevnediagram m et forutsetter effektiv fundamentbredde , B0 = 0, 6 m og minimum 0,6 m
overdekning. Overdekning fra u.k. fundament regnes som minste overdekning mellom
utendørs terreng og gulv på grunn inne (tykkelse av isolasjon trekkes fra) .

5.3.2.1 Setninger
Ved fullt utnyttede fundamenter forventes setninger i størrelsesorden 1 – 2 % av
fundamentbredden.

5.4 Graveskråninger
Midlertidige graveskråninger utføres med helning 1:1,5. Entreprenør må selv vurdere behov
for erosjonssikring av graveskråningene i anleggsfasen.

5.5 Stabilitet
Vi har vurdert global st abiliteten på tomta. Det er ikk e påvist kvikkleire eller
sprøbruddmateriale i området og områdestabiliteten ansees følgelig ikke som kritisk . Det er
ut ført stabilitetsanalyser langs 2 profiler med plassering som vist på bilag A1. Langs
profil A - A har vi vurdert stabiliteten ned mot Sto relva, samt lokalstabiliteten mot eksisterende
bygg i gravefasen . Bilag E4 viser at vi får F=1,25 mot elva som er det samme som
minimumskravet i Eurokode 7. Vi forventer at det er behov for erosjonssikring og at dette vil
gi en liten forbedring av stabilit eten, så konklusjonen er at dette er OK.

I profil B - B er stabiliteten bedre enn i A - A og er således akseptabel.

5.5.1 Beregningsforutsetninger
Stabilitetsanalysene av byggegropa baseres på gjeldende regelverk:

Eurokode 7, NS - EN 1997 - 1:2004+NA:2008

Laster
Traf ikklast: qEd = 13 kN/m2 (Normal trafikklast , bruddgrenselast, ULS)
Nyttelast på terreng: qEd = 6,5 kN/m2 (Terrenglast, bruddgrenselast, ULS)
Last fra eks. bygg Jevnt fordelt last : qEd = 26 kN/m2 (A ntatt bruddgrenselast, ULS)

Stripefundament: qEd = 150 kN/m (A ntatt bruddgrenselast, ULS)

Stabilitetsanalysene er utført i GeoSuite Stability med Beast 2003 som beregningsprogram.
Programmet beregner grenselikevekt langs skjærflatene, dvs. programmet antar full
mobilisering av jordmaterialet langs glide flaten.

I profil A - A og B - B er det utført analyser med drenerte parametere i grunnen.

5.6 Jordtrykk
Jordtrykk mot fundamenter og kjellervegger i stedlige masser kan beregnes med
jordtrykksfaktor K0

’ = 0,6. I pukk/sprengstein kan jordtrykksfaktor K0
’ = 0 ,4 legges til grunn.

5.7 Spuntkasse for pumpestasjon
Foreløpig vurdering: Pumpestasjonen kan etableres ved å sette en spuntkasse med innvendig
avstivning . M assene på traubunn forventes å bli svært bløte (oppbløtt silt). I bunn av
byggegruben må det sannsynli gvis støpes en avstivende magerbetongplate. Behov for
undervannsstøp og/eller forankring mot oppdrift vurderes senere.
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5.8 S eismisk grunntype (ref. [7] )
For vurdering av seismisk grunntype har vi lagt til grunn 10 m løs sand, over 20 m fast
morene . Ut ifra dette har vi beregnet gjennomsnittlig skjærbølgehastighet vs,30~ 260 m/s som
betyr at grunntype C kan legges til grunn.

6 Supplerende undersøkelser og videre arbeid
Foreliggende rapport vurderes å gi tilstrekkelig informasjon om g runnforholdene , supplerende
grunnundersøkelser er neppe nødvendig.

7 Referanser

[1] Statens vegvesen, «Håndbok R211 Feltundersøkelser,» mai 1997.
[2] Statens vegvesen, «Håndbok R210 Laboratorieundersøkelser,» 2016.
[3] Norsk standard, «NS - EN 1997 - 1:2004+A1:2013+NA:2016 "Geoteknisk prosjektering"».
[4] Norsk standard, «NS - EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 "Grunnlag for prosjektering av

konstruksjoner"».
[5] Statens vegvesen, «Håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging,» 2014.
[6] K. Karlsrud, T. Lunne, D. A. Kort og S. Strandvik, «CPTU correlations for clays,»

International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, 16. Osaka, pp.
693 - 702, 2005.

[7] Norsk Standard, «NS - EN 1998 - 1:2004+A1:2013+NA:2014».
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Lab.nr. Punktnr. Dybde (m) Kurve Jordartsbetegnelse Cu * %<20 µ m * Telegruppe **Humus(%) Vanninnh.(%)

4 1 3 - 4 LEIRE, siltig, sandig - 48,5 T4 - 19,2

6 1 5 - 5,8 Sandig, siltig, leirig 67,0 25,4 T4 - 14,4

8 1 6 - 7 SILT, leirig 26,1 41,3 T4 1,0 / 1,0 22,2

10 1 8 - 9 SILT, sandig, leirig - 38,1 T4 1,2 / 1,4 16,6
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Lab.nr. Punktnr. Dybde (m) Kurve Jordartsbetegnelse Cu * %<20 µ m * Telegruppe **Humus(%) Vanninnh.(%)

13 2 2 - 2,2 Sandig, siltig 21,3 16,0 T4 1,1 / 1,3 12,2

14 2 2,2 - 3 Sandig, siltig 7,5 15,3 T4 - 19,8

15 2 3 - 4 SAND, siltig 7,8 12,7 T4 0,9 / 0,9 22,7

18 7 1,2 - 2 LEIRE, siltig - 63,1 T4 1,0 / 1,0 20,0

19 7 2,0 - 2,7 LEIRE, siltig - 59,1 T4 - 14,2
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Lab.nr. Punktnr. Dybde (m) Kurve Jordartsbetegnelse Cu * %<20 µ m * Telegruppe **Humus(%) Vanninnh.(%)

20 7B 2,0 - 2,5 Siltig, sandig, leirig 123,6 31,9 T4 0,7 / 0,9 14,9

21 7B 2,5 - 3,0 LEIRE, siltig - 75,1 T4 - 21,4

22 7B 3 - 3,7 LEIRE, siltig - 79,3 T4 - 22,9

23 7B 4 - 4,7 LEIRE, siltig 70,2 T4 - 23,4
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Bæreevne etter Hansen (1970)

B0 0,6 [m]

L0 50 [m]

30 [ ° ] tan 0,58 [ ]
a 5 [kPa] c 2,89 [kPa]

Overdekning 9 [kPa]

under 9 [kN/m3]

M 1,25

Maksimal andel horisontallast av vertikallast
40 %

tan d 0,46 [ ] Nq,d 10,4

d 24,79[ ° ] Nc,d 16,3

cd 2,31 [kPa] N ,d 6,5

Presentasjon av maksimalt tillatt grunntrykk mot horisontallast
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Forklaring av trykksondering (CPTU)
Prinsipp

Trykksondering, CPT (cone penetration test), med poretrykksmåling blir gjerne
forkortet CPTU. Sonderingen utføres ved at en sylindrisk sonde med konisk spiss
presses ned i grunnen med konstant penetrasjonsh astighet 20mm/s.
Under nedpressingen måles kraften mot den koniske spissen, poretrykket like bak
spissen og sidefriksjon mot friksjonshylse på den sylindriske delen.
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Forklaring av løsmasseprofil
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Dronning Åstasgate 14 ANS 
Att.: Jan Torgersbråten 
Haugstangen 135 

3533 TYRISTRAND  

 

Deres ref.:    Vår ref.: 813928/gv Drammen, 8. oktober 2012 
 

Dronning Åstas gate 14 
Geoteknisk vurdering av planlagt oppfylling. 

Vi viser til vår befaring 16.08.2012, og mottatt skisse over planlagte fyllingsarbeider sør for Dronning 
Åstas gate 14 i Høneføss.  

 
Skisse over planlagete arbeider. Veien til pumpestasjonen må legges om på ny fylling langs elva. 

 

Det er ikke foretatt geotekniske undersøkelser som Multconsult er kjent med langs elva på denne 
strekningen.  Imidlertid er elva her rester av en meandersving, eller en kroksjø, slik at vi vet at elva har 
gravet seg ned i eksisterende løsmasser på stedet,. 

Kroksjøen i sør er i ferd med å lukkes igjen.  Det er kun i flomperioder at det er gjennomgående 
vannstrøm i denne grenen av elva, og selv da er det trolig liten fart på vannet og dermed liten 
erosjonsfare og graving i elveskråningen. 
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Figur 2. Større kartutsnitt, rutenett 100x100m.  Se kroksjølen og den bratte skråningene i øst mot 
Osloveien 

 

 
Figur 3.  Tilsvarende utsnitt fra NGUs løsmassekart, www.ngu.no.  
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De gule områdene på NGUs kart i figur 3 viser at det er elveavsatte løsmasser i området.  Slik vi kjenner 
deler av området fra før antar vi at massene består av silt og finsand. 
 
Vi kan derfor ikke se at grunnforholdene skal utgjøre noen hindring for å kunne legge om veien på en trygg 
måte.  For dimensjonering av veien og dokumentering av stabilitet av skråningen anbefales det å 
gjennomføre grunnundersøkelser i form av prøvegraving med gravemaskin.  Om undersøkelsene skulle 
påvise områder med bløt silt med stort vanninnhold, kan disse evt skiftes ut med grovere masser. 
 
for MULTICONSULT AS 

 
 
Gunnar Vik 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/8928-111  Arkiv: PLN 1012  

 

Sak: 128/18 

 

Saksprotokoll - Kommunedelplan E16 Eggemoen-Nymoen/Hensmoen - Sluttbehandling 

av planforslag  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

1. Forslag til kommunedelplan for E16 Nymoen-Eggemoen alternativ C-redusert vedtas. 

 

2. Trafikkøkningen som følge av omleggingen får konsekvenser som må ivaretas. Dette 

må synliggjøres i neste planfase og antas å gjelde: 

- Ivaretakelse av beboere langs strekningen Hensmoen til Ve-krysset.  

- Næringsområdet Hensmoen og Follummoen.  

- Kryssutforming ved innkjøring til Hønefoss nord, ved Risesletta. 

- Tilgjengelighet til friluftsområdene nær Buttentjern. 

- Støy Vågårdsbygda 

- Støy til nærliggende friluftsområder som kan fungere som erstatningsarealer for 

eksisterende friluftsområder på Eggemoen. 

 Disse punktene tas inn i bestemmelsenes § 1.8. KRAV FOR SENERE FASER 

 

3. Ringerike kommune anmoder Statens vegvesen om at arbeidet med finansiering av 

videre detaljregulering og gjennomføring av veglenka E16 Nymoen-Eggemoen 

prioriteres. 

 

4. Ringerike kommune anmoder Statens vegvesen om at prosess for planlegging av 

Hensmoen til Ve-krysset igangsettes så raskt som mulig.  

 

 
 

Behandling i Formannskapet 25.09.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/8928-110   Arkiv: PLN 1012  

 

 

Kommunedelplan E16 Eggemoen-Nymoen/Hensmoen - Sluttbehandling av 

planforslag  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til kommunedelplan for E16 Nymoen-Eggemoen alternativ C-redusert vedtas. 

 

2. Trafikkøkningen som følge av omleggingen får konsekvenser som må ivaretas. Dette 

må synliggjøres i neste planfase og antas å gjelde: 

- Ivaretakelse av beboere langs strekningen Hensmoen til Ve-krysset.  

- Næringsområdet Hensmoen og Follummoen.  

- Kryssutforming ved innkjøring til Hønefoss nord, ved Risesletta. 

- Tilgjengelighet til friluftsområdene nær Buttentjern. 

- Støy Vågårdsbygda 

- Støy til nærliggende friluftsområder som kan fungere som erstatningsarealer for 

eksisterende friluftsområder på Eggemoen. 

 Disse punktene tas inn i bestemmelsenes § 1.8. KRAV FOR SENERE FASER 

 

3. Ringerike kommune anmoder Statens vegvesen om at arbeidet med finansiering av 

videre detaljregulering og gjennomføring av veglenka E16 Nymoen-Eggemoen 

prioriteres. 

 

4. Ringerike kommune anmoder Statens vegvesen om at prosess for planlegging av 

Hensmoen til Ve-krysset igangsettes så raskt som mulig.  

 

 

 

 Sammendrag 

Statens vegvesen (SVV) fremmer forslag til kommunedelplan for E16 Nymoen Eggemoen til 

sluttbehandling. Prosjektet tilrettelegger for videre planlegging av firefeltveg og bygging av 

tofeltsveg med mulighet for utvidelse til fire felt. 

Det ble besluttet å utrede 3 korridorer A, B og C, men i etterkant av medvirkningsprosessen er 

den ene korridoren noe justert og benevnes C-redusert. Dette gir i alt fire alternativer som alle 

løser hovedmålene med ny vegstrekning E16. 



- 

 

Etter høringsrunden foreligger det innsigelse til trasè A og B. Dette innebærer at kun trasè C 

eller C-redusert kan vedtas av kommunen på det nåværende tidspunkt. Dersom alternativ A 

eller B ønskes fra kommunens side må innsigelsene først løses.  

 

På grunn av manglende finansiering til videre planlegging og bygging er det usikkerhet knyttet 

til videre fremdrift i vegsaken. Denne usikkerheten er en belastning for berørte parter, naboer 

og gjenboere. Ringerike kommune anmoder Statens vegvesen om å jobbe for å få en rask 

videre prosess. 

 

Beskrivelse av saken 

Den viktigste effekten lokalt av ny E16-trasé mellom Nymoen/Hensmoen og Eggemoen i 

Ringerike kommune vil være en betydelig avlastning på trafikksituasjonen gjennom Hønefoss 

sentrum og gi dette vil gi store miljøforbedringer. 

Samtidig blir det betydelig økt fremkommelighet ved at mye av trafikken fjernes fra 

«Gummikrysset» i nordre del av Hønefoss sentrum, og fra den bratte og lange Eggemobakken 

som kan være uberegnelig vinterstid og som er ulykksesbelastet. 

 

I forslag til kommunedelplan vil traseen for ny E16 korte inn reiser mellom indre Østlandet og 

Gardermoen mot Valdres, Buskerud og Sørlandet med mellom 2,5 og 3,5 km, eller mellom 3,5 

min og 4,5 min.   

Foreslått ny vegløsningen kan også legge bedre til rette for næringsutvikling på Hensmoen og 

Eggemoplatået. 

 

Med bakgrunn i vedtatt planprogram er det utredet tre korridorer for en mulig ny veglinje. 

Utredningen er utført etter kjente metoder som brukes for denne type utredninger. I forslag til 

kommunedelplan skal kommunen ta stilling til valg av korridor, plassering av kryss og standard 

på ny veg. 

 

Korridor A: Krysser sør i ravinedalen i Nærstadmarka, traseen går på to bruer på til sammen 

litt over 1100 m og følger eksisterende veg over Eggemoenplatået fram til et nytt kryss mot 

Jevnaker. 

Korridor B: Er justert etter vedtatt planprogram og krysser Nærstadmarka midt mellom de to 

andre utredningskorridorene på to bruer på i underkant av 1100 meter. Videre østover går 

korridoren mellom Forsvarets arealer og næringsområdene/flyplassen på Eggemoen til et 

nytt kryss mot Jevnaker. 

Korridor C: Følger eksisterende E16 mot Valdres til Hensmoen og krysser ravinedalen der 

denne er smalest i nord på en 400 m lang bru. Så skrår korridoren sør-østover og legges 

mellom Forvaret på Eggemoen og Eggemoen næringspark i samme trasé som alternativ B. 

 

 



- 

 
 

Utredningskorridorene A, B og C 

 

Redusert korridor C: Det er gjort en vurdering av å avslutte alternativ C ved Hensmoen, dvs. 

kun regulere og bygge strekningen mellom Hensmoen og Eggemoen som en første etappe, da 

dette alene gir tilnærmet full måloppnåelse. Dette åpner for å vurdere andre løsninger for hele 

strekningen mellom Ve, Nymoen og Hensmoen i en senere fase. Strekningen Ve-Nymoen vil få 

stor trafikkøkning i årene som kommer og inngår enda ikke i noen planprosess. 

For å kunne tilpasse løsningen til eksisterende veg ved Hensmoen og fremtidig løsning sørover 

mot Ve, kan krysset her utformes med en provisorisk løsning, som rundkjøring. 

 
Korridor C-redusert 
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Neste fase i planleggingen er en detaljregulering av vedtatt trasè. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Områdene som reguleres er i eksisterende kommuneplan i hovedsak avsatt til LNF. Mellom 

Nymoen og Eggemoen er det i dagens plan avsatt tre korridorer for fremtidig vei (uten juridisk 

virkning) som forutsettes fjernet ved vedtak av kommunedelplanen. Øvrig planstatus for 

berørte og nærliggende områder fremgår av planbeskrivelsen s. 7-14. 

 

I konseptvalgutredning (KVU) for framtidig transportsystem i Hønefossområdet anbefales det 

at prosjektet E16 Nymoen–Eggemoen bygges, parallelt med at tiltak som inngår i 

Miljøkonseptet iverksettes. 

 

Juridiske forhold  

Planen er utarbeidet av Statens vegvesen etter plan- og bygningsloven (pbl) § 3.7 som gir 

mulighet for statlig myndighet til å gjennomføre regulering frem til og med høring av 

planforslaget. Planforslaget er nå oversendt kommunen for endelig vedtak. 

Kommunestyrets vedtak om trasèvalg i kommunedelplanen kan ikke påklages, jfr. pbl § 11-15 

siste ledd. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Høringsforslaget til planprogram lå ute til høring i perioden 4.5. 2016 – 1.7. 2016 og ble 

behandlet av Formannskapet, beh.nr 145/16 den 21.06. 2016, hvor kommunen vedtok sitt 

høringsinnspill til planprogrammet. Etter plan og bygningsloven ble planprogrammet fastsatt av 

Formannskapet 20.09. 2016 beh.nr. 175/16. 

 

Offentlig ettersyn og høring 

Planforslaget lå ute til høring i perioden 14.02. 2018 – 4.05. 2018. Kommunestyret behandlet 

sin uttalelse til høring av planforslaget 05.04. 2018 i sak 28/18. Det ble mottatt 28 uttalelser. 

SVV har oppsummert og svart ut disse, se eget vedlegg. 

 

Forsvarsbygg fremmet innsigelse til alternativ B og C. Innsigelsen ble fremmet for å sikre at 

vegen ikke vil medføre økt risiko for forsvarets anlegg. Etter dialog er det lagt inn krav til 

etablering av anlegg (voll) som ivaretar forsvarets krav til skjerming og innsigelsen er derfor 

trukket. Fylkesmannen varslet innsigelse til alternativene A og B fordi disse blir ansett å berøre 

ravinelandskapet i Nærstadmarka.  

NVE frarådet å gå videre med alternativ A og B og varslet at de vil kunne ha innsigelse dersom 

tiltak kommer i vesentlig konflikt med allmenne interesser eller vassdrag. 

Av andre merknader er det mange som reagerer på at vegen reduserer tilgang og kvaliteten på 

friluftsområdene på Eggemoen. Det stilles også spørsmål ved håndtering av støy, særlig i 

forbindelse med Nymoen og Vågårdsbygda. Statens vegvesen har i all hovedsak svart ut 

merknadene tilfredsstillende. 

 

Økonomiske forhold 

Kommunedelplan gir ikke hjemmel for å kreve innløsning eller plikt til å tilby innløsning av 

eiendom som endrer formål. Planen anses ikke å gi direkte økonomiske konsekvenser for 

kommunen. Forventninger som følge av endring av formål vil imidlertid kunne medføre 

konsekvenser både i form av endret verdi og salgbarhet for eiendom. 

Det er ikke avsatt penger i Nasjonal transportplan, hverken til videre detaljregulering eller 

gjennomføring av tiltaket. Videre fremdrift er derfor usikker. SVV har signalisert at det 
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arbeides for å få strekningen inn i neste rullering av NTP. Regjeringen tar sikte på å legge frem 

en stortingsmelding om Nasjonal transportplan 2022-2033 høsten 2020/vinteren 2021. 

Retningslinjer for dette planarbeidet fremmes i desember 2018. Grunnlagsdokumenter 

utarbeides og sendes til uttalelse til fylkeskommunene og de største bykommunene i løpet av 

2019. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Kommunedelplanen forholder seg til plan- og bygningslovens (pbl) krav om medvirkning og 

fastsatt planprogram. Det har vært avholdt møter med berørte parter, næringsinteressenter og 

åpne folkemøter for å avklare forhold av betydning tidlig. Det er avholdt møter med 

grunneiere, åpent folkemøte og informasjon for kommunestyret.  

 

Alternative løsninger 

Planforslaget viser fire mulige løsninger, A, B, C og C-redusert. 

Statens vegvesen konkluderer i sin vurdering med at alternativene er nær sidestilt med hensyn 

til måloppnåelse og konsekvens.  

Fylkesmannen har varslet innsigelse til trasèene A og B.  

NVE anbefaler ikke alternativene A og B grunnet usikkerhet om grunnforholdene. NVE 

varsler mulig innsigelse dersom ikke hensynene til almenne interesser og vassdrag ivaretas 

tilstrekkelig.  

 

SVV anbefaler alternativ C fremfor A og B. SVV går videre inn for alternativet C-redusert. 

Dette begrunnes med at det ikke er planavklaring for strekningen Ve-Nymoen og at C-redusert 

gir færre bindinger for videreføring av E16 vestover mot Ve. Investeringskostnadene er 

beregnet å være ca. 600 mill. lavere enn for fullverdig utbygging av C som igjen er ca. 600 mill. 

lavere enn alternativ B. Samfunnsnytten er imidlertid ganske lik for alt. B og C.  

 

Dersom kommunen ønsker å vedta alternativ A eller B må først innsigelsene til traseene løses 

og trekkes. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Forslaget til kommunedelplanen legger til rette for gjennomføring av tiltak som vil medføre 

behov for erverv av boliger og privat grunn i ulik grad avhengig av valgt alternativ. Endelig 

omfang av behov for grunnerverv/innløsning vil bli fastsatt i senere regulering. Valg av trasè vil 

imidlertid allerede ved vedtak av kommundelplanen legge føringer for omfanget av innløsning 

av privat eiendom. 

Det er ønskelig å lande kommunedelplanen med ett alternativ til trasè. Hovedbegrunnelsen for 

dette er at det ellers vil legges begrensning på bruken av arealer i de ulike trasène.  

 

Alternativ C-redusert presenteres som et alternativ med vesentlig lavere kostnader, men 

tilnærmet lik måloppnåelse som alternativ C. I praksis vil valg av C eller C-redusert være svært 

like planmessig ettersom C-redusert følger trasèen til C frem til eksisterende veg. Ved 

detaljregulering kan avgrensningen av planen og omfanget av tiltak som reguleres derfor 

inkludere tiltak langs eksisterende vegtrasè dersom dette er ønsket. Valg av C-redusert kan 

imidlertid oppfattes som et signal om at kommunen går inn for denne vegtrasèen, uten å kreve 

gjennomføring av tiltakene som skal håndtere konsekvensene av hele veganlegget. Dette ville 

være uheldig og kommunen forutsetter at konsekvensene av tiltakenene i større grad ivaretas i 

den videre detaljreguleringen. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser det som svært positivt at forslag til kommunedelplan for E16 Nymoen- 

Eggemoen nå fremmes til sluttbehandling. Insigelsene til trasè A og B låser valg av løsning til 

alternativ C eller C-redusert dersom man ikke ønsker å gå i nærmere dialog for å avklare 

mulighetene for å løse innsigelsene.  

 

Effekten på gjennomgangstrafikken i Hønefoss og dermed avlastningen av vegsystemet 

forventes å bli vesentlig. Dette er svært positivt for byen.  

De alternative korridorene som foreligger gir alle en god måloppnåelse og samfunnsnytte og 

det er ingen av alternativene som etter rådmannens syn utpeker seg som uaktuelle. 

 

Flere av merknadene til forslaget er sterkt kritiske til alternativ C/ C-redusert. Dette begrunnes 

i stor grad med forringelse av friluftsinteressene på Eggemoen og økt støy. Eggemoen er et av 

de mest brukte friluftsområdene i distriktet og en vei over platået vil både dele opp 

friluftsområdet og føre til at trafikkstøy trekkes lenger innover i området.  

Innsigelsene fra Fylkesmannen og anbefalingene fra NVE gjør at valg av trasè A eller B vil 

medføre forsinkelse av planvedtaket ved at mulighetene for å løse innsigelsene må vurderes 

nærmere.  

Innsigelse fra Forsvaret er trukket som følge av bestemmelser om oppføring av voll til 

skjerming mot deres eiendom. Rådmannen antar at voll i tillegg til skjerming mot forsvaret 

også kan skjerme bakenforliggende områder mot støy. Likeledes bør rekkverk/sikring på 

brokonstruksjoner vurderes i forhold til støy for å redusere forringelse av nærliggende frilufts- 

og boligområder. 

 

Rådmannen ser det som negativt at det ikke er avsatt midler, hverken til gjennomføring eller til 

videre planlegging av prosjektet. Dette gir stor usikkerhet rundt videre fremdrift. Det er også 

en svakhet at videre forbindelse mellom Nymoen og Ve ikke er utredet. Rådmannen anbefaler 

Statens vegvesen om at arbeidet med finansiering av videre detaljregulering og gjennomføring 

av veglenka E16 Nymoen-Eggemoen prioriteres. 

 

Statens vegvesen anbefaler alternativ C-redusert.  SVV viser til at alternativet har en langt 

lavere kostnad og gir større flekisbilitet til videre vegløsning mot Ve, der ny E16 kommer inn 

fra sør, enn dersom man velger et av de andre alternativene. Det er på folkemøtene vist en 

mulig fremtidig trasè som går videre over Kilemoen og Follummoen mot Ve-krysset. Denne 

trasèen er ikke utredet nærmere, men vil ha stor betydning for om alternativ C-redusert får stor 

positiv eller stor negativ betydning for beboere på Nymoen og for potensialet til Follummoen 

som framtidig nærings/industriområde. 

 

SVV foreslår i § 1.7 i bestemmelsene «byggegrense for E 16 er 100 m fra senterlinje i 

nærmeste kjørefelt. Senterlinje vil bli endelig fastlagt i reguleringsplanfasen. En evt. 

differensiering av byggegrensen på strekningen vil bli vurdert i reguleringsplanfasen».  

Rådmannen merker seg denne muligheten for å differensiere byggegrensen og tenker da 

spesielt på fremtidige næringsarealer på Eggemoen.  

 

Statens vegvesen beskriver C-redusert som en midlertidig løsning. Rådmannen ser det som 

problematisk at en «midlertidig» løsning sees opp mot mer fullverdige løsninger. Imidlertig 

muliggjør dette en rundkjøring på E 16 som med flettefelt i alle armer vil ta mindre areal enn 

planskilt kryss.  SVV hevder at dette igjen gir fleksibilitet til å finne gode løsninger for 

strekningen Hensmoen-Nymoen-Ve. Rådmannen gjør oppmerksom på at kommunen får enda 
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et kryss som ikke er i henhold til forskriftene i forhold til dimensjonering og trafikkmengde. 

Krysset ved Heradsbygda blir regulert ifb med FRE16 som ligger ute til høring nå, men krysset 

ved Kilemoen og Risesletta er ikke i henhold til gjeldene forskrift.  

Rådmannen anbefaler at planlegging for utbedring av kryssutforming ved Kilemoen og 

innkjøring til Hønefoss nord, ved Risesletta, igangsettes.  

Det er videre uklart hvilken betydning den «midlertidige løsningen» har for utviklingen av 

omkringliggende arealer ettersom det da må forventes at disse kan bli berørt av en fremtidig 

løsning.  At samfunnsnytten allerede er tatt ut, ved å bygge etter C-redusert, kan gjøre det 

vanskeligere å få prioritert nødvendige nye avbøtende tiltak, da disse kan få sterk negativ 

samfunnsnytte i neste planomgang. 

 

I kostnadene for C-redusert ligger ikke kostnader til utbedring av kryss mot Hensmoen og 

Nymoen/Hønefoss, ved Risesletta, inne. Det er også noe uklart hvilke andre kostnader som 

ligger inne i C-redusert i form av «veg i dagen» og om dette også inkluderer besparelse ved å 

unngå støyskjerming/innløsning av boliger som får økt støy. Av planbeskrivelsen framgår det at 

man vil vurdere støy for Nymoen etter T-1442. Det er noe usikkert hvordan dette skal 

håndteres i praksis. 

 

Ved etablering av C-redusert må man forvente å kunne hente ut den samme samfunnsnytten 

som ved alt A, B, og C. Man vil samtidig få de samme ulempene i form av økt trafikk med de 

utfordringer dette skaper for støybelastning for boliger og kapasitetsutfordringer i eksisterende 

kryss.  

 

Rådmannen anser at alternativ C-redusert er et fornuftig alternativ, forutsatt at konsekvensene 

av tiltaket i større grad ivaretas i den videre detaljreguleringen av forslaget. Rådmannen 

foreslår at dette legges inn som krav i kommunedelplanen ved at bestemmelsene endres i tråd 

med politisk innspill ved høring.  

Alternativ C-redusert vil ikke i samme grad som C legge begrensninger på bruken av 

eiendommene langs eksisterende E16 frem til strekningen reguleres. 

For å bygge ny E16 mellom Eggemoen og Nymoen må strekningen detaljreguleres.  

I kommunedelplanen tas det stilling til valg av trasè A, B eller C. 

Trasèene C og C-redusert er identiske frem til de møter eksisterende E16. Rådmannen kan 

ikke se at valg av C-redusert gir begrensninger for en fremtidig reguleringsplan fremfor 

alternativ C.  

Valg av C-redusert kan imidlertid oppfattes som et signal om at kommunen aksepterer en 

sterkt forenklet løsning. Dersom mangelen på avbøtende tiltak gjør at kapasiteten eller 

sikkerheten i nærliggende kryss ikke lenger er tilfredsstillende, kan dette føre til at videre 

utvikling av områder som belaster kryssene kan bli stoppet. En løsning som medfører en slik 

situasjon vil ikke være i tråd med målene SVV foreslo og som ble fastsatt av kommunen i 

planprogrammet. 

 

Rådmannen anbefaler vedtak av trasè C-redusert med bakgrunn i forutsigbarhet om 

gjennomføring og kostnader. Og for å ivareta fleksibiliteten som SVV mener dette alternativet 

skaper, for å vurdere gode løsninger videre, som gir en god situasjon på strekningen 

Hensmoen-Nymoen-Ve. Rådmannen forutsetter at SVV i den videre detaljplanleggingen 

vurderer strekningen Hensmoen-Nymoen-Ve. 
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Vedlegg  

1. Forslag til plankart A, B, C og C-redusert 

2. Forslag til bestemmelser, datert 08.08. 2018 

3. Planbeskrivelse og Konsekvensutredning (KU), datert 08.08. 2018 

4. Oppsummering av høringsinnspill med kommentarer fra SVV 
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FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN med bestemmelser
Dato:

Rev:

22.11.2017

Rev:

00A

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Annonse / oppstartvarsel

1. gangs behandling / SVV sitt utleggingsvedtak, jf. PBL §3-7, 3. ledd

Offentlig ettersyn fra xx.x.xx til xx.xx.xx

2. gangs behandling

Kommunestyrets vedtak

Kunngjøring

SAK/NR DATO SIGN

SAK/NR DATO SIGN ARK.NR.

Forslagsstiller:
Statens vegvesen

X

xx.xx.xx

Intern: v3b

E16 Eggemoen - Alt. trase A
Kart -

xx.xx.xxxx

xx.xx.xxxx X

xx.xx.xxxx X

Kilde, basiskart: SVV, 2010
Horisontalt geodetisk grunnlag:
Euref89, UTM-sone 32
Høydegrunnlag: NN54

/ A0 Målestokk:
Ekvidistanse: 1 m

±
0 100 200 50 m

RINGERIKE KOMMUNE
1:6 000

Asplan Viak AS

TEGNFORKLARING
PBL. § 11-7 AREALFORMÅL
1. Bebyggelse og anlegg 3. Grønnstruktur

GF - Friområde N

GF - Friområde F

PBL. § 11-8 HENSYNSSONER
a. Sikrings-, støy og faresone

H130 - Byggeforbud samferdselsobjekt

LINJE- OG PUNKTSYMBOLER

Arealformålgrense

Planens begrensning

Hensynssonegrense

Byggegrense

Samferdselslinje (vertikalnivå), Arealstatus
Samlevei F
Fjernvei F

ILLUSTRASJONSLINJER OG -SYMBOLER

5. LNF

H320 - Flomfare

d. Båndleggingssone

H710 - Båndlegging i påvente av regulering etter PBL,
samferdselstiltak

H720 - Båndlegging lov om naturvern
" Vegkryss F

Naturverngrense

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone

VFR - Sjø og vassdrag, friluftsområde N

L - LNRF N

B - Boligbebyggelse N

BN - Næringsvirksomhet N

BAB - Andre typer bebyggelse og anlegg N

2. Samferdsformål og teknisk infrastruktur

SL - Lufthavn F
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FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN med bestemmelser
Dato:

Rev:

11.12.2017

Rev:

00A

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Annonse / oppstartvarsel

1. gangs behandling / SVV sitt utleggingsvedtak, jf. PBL §3-7, 3. ledd

Offentlig ettersyn fra xx.x.xx til xx.xx.xx

2. gangs behandling

Kommunestyrets vedtak

Kunngjøring

SAK/NR DATO SIGN

SAK/NR DATO SIGN ARK.NR.

Forslagsstiller:
Statens vegvesen

X

xx.xx.xx

Intern: v4a

E16 Eggemoen - Alt. trase B
Kart -

xx.xx.xxxx

xx.xx.xxxx X

xx.xx.xxxx X

Kilde, basiskart: SVV, 2010
Horisontalt geodetisk grunnlag:
Euref89, UTM-sone 32
Høydegrunnlag: NN54

/ A0 Målestokk:
Ekvidistanse: 1 m

±
0 100 200 50 m

RINGERIKE KOMMUNE
1:6 000

Asplan Viak AS

TEGNFORKLARING
PBL. § 11-7 AREALFORMÅL
1. Bebyggelse og anlegg

PBL. § 11-8 HENSYNSSONER
a. Sikrings-, støy og faresone

H130 - Byggeforbud samferdselsobjekt

H190 - Andre sikringssoner

H310 - Ras- og skredfare

H320 - Flomfare

d. Båndleggingssone

H710 - Båndlegging i påvente av regulering etter PBL,
samferdselstiltak

H720 - Båndlegging lov om naturvern

LINJE- OG PUNKTSYMBOLER

Arealformålgrense

Planens begrensning

Hensynssonegrense

Byggegrense

Samferdselslinje (vertikalnivå), Arealstatus
Samlevei F
Fjernvei F
Jernbane N

ILLUSTRASJONSLINJER OG -SYMBOLER

" Vegkryss F

Naturverngrense
Automatisk freda kulturminner

Kulturminner, annet vern eller uavklart

4. Forsvaret

5. LNF

M - Forsvaret N

2. Samferdsformål og teknisk infrastruktur

B - Boligbebyggelse N

BN - Næringsvirksomhet N

BAB - Andre typer bebyggelse og anlegg N

SL - Lufthavn F

3. Grønnstruktur

GF - Friområde N

GF - Friområde F

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone

VFR - Sjø og vassdrag, friluftsområde N

L - LNRF N



VFR

H310

Jevnaker

Eggemoen

Randselva

Egge

Begna

Nymoen

Hensmoen

L

L

M

B

BN

GF

BAB

B

H320

BN

BN

SL

GF

B

BRU

GF

L

L

H710_1

H190_

H130_

H720_N

FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN med bestemmelser
Dato:

Rev:

21.11.2017

Rev:

00A

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Annonse / oppstartvarsel

1. gangs behandling / SVV sitt utleggingsvedtak, jf. PBL §3-7, 3. ledd

Offentlig ettersyn fra xx.x.xx til xx.xx.xx

2. gangs behandling

Kommunestyrets vedtak

Kunngjøring

SAK/NR DATO SIGN

SAK/NR DATO SIGN ARK.NR.

Forslagsstiller:
Statens vegvesen

X

xx.xx.xx

Intern: v3b

E16 Eggemoen - Alt. trase C
Kart -

xx.xx.xxxx

xx.xx.xxxx X

xx.xx.xxxx X

Kilde, basiskart: SVV, 2010
Horisontalt geodetisk grunnlag:
Euref89, UTM-sone 32
Høydegrunnlag: NN54

/ A0 Målestokk:
Ekvidistanse: 1 m

±
0 100 200 50 m

RINGERIKE KOMMUNE
1:6 000

Asplan Viak AS

2. Samferdsformål og teknisk infrastruktur

TEGNFORKLARING
PBL. § 11-7 AREALFORMÅL
1. Bebyggelse og anlegg

BA - Bebyggelse og anlegg, nåv.

B - Boligbebyggelse N

BN - Næringsvirksomhet N

BAB - Andre typer bebyggelse og anlegg N

LINJE- OG PUNKTSYMBOLER

Arealformålgrense

Planens begrensning

Hensynssonegrense

Byggegrense

Samferdselslinje (vertikalnivå), Arealstatus
Samlevei F
Fjernvei F
Fjernvei (bru) F

ILLUSTRASJONSLINJER OG -SYMBOLERPBL. § 11-8 HENSYNSSONER
a. Sikrings-, støy og faresone

H130 - Byggeforbud samferdselsobjekt

H190 - Andre sikringssoner

H310 - Ras- og skredfare

H320 - Flomfare

d. Båndleggingssone

H710 - Båndlegging i påvente av regulering etter PBL,
samferdselstiltak

H720 - Båndlegging lov om naturvern

Naturverngrense

Automatisk freda kulturminner

Kulturminner, annet vern eller uavklart

Vegkryss F"
Jernbane NSL - Lufthavn F

3. Grønnstruktur

G - Grønnstruktur N

GF - Friområde N

GF - Friområde F

4. Forsvaret

M - Forsvaret N

5. LNF

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone

VFR - Sjø og vassdrag, friluftsområde N

L - LNRF N



H310

Jevnaker

Eggemoen

Randselva

Egge

Begna

Nymoen

Hensmoen

L

M

BAB

B
BN

SL

H710_1

H190_

H130_

H720_N

FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN med bestemmelser
Dato:

Rev:

21.11.2017

Rev:

00A

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Annonse / oppstartvarsel

1. gangs behandling / SVV sitt utleggingsvedtak, jf. PBL §3-7, 3. ledd

Offentlig ettersyn fra xx.x.xx til xx.xx.xx

2. gangs behandling

Kommunestyrets vedtak

Kunngjøring

SAK/NR DATO SIGN

SAK/NR DATO SIGN ARK.NR.

Forslagsstiller:
Statens vegvesen

X

xx.xx.xx

Intern: v3b

E16 Eggemoen - Alt. trase C redusert
Kart -

xx.xx.xxxx

xx.xx.xxxx X

xx.xx.xxxx X

/ A0 Målestokk:
Ekvidistanse: 1 m

±
0 100 200 50 m

RINGERIKE KOMMUNE
1:6 000

Asplan Viak AS

2. Samferdsformål og teknisk infrastruktur

TEGNFORKLARING
PBL. § 11-7 AREALFORMÅL
1. Bebyggelse og anlegg

BA - Bebyggelse og anlegg, nåv.

B - Boligbebyggelse N

BN - Næringsvirksomhet N

BAB - Andre typer bebyggelse og anlegg N

SL - Lufthavn F

4. Forsvaret

M - Forsvaret N

5. LNF

L - LNRF N

LINJE- OG PUNKTSYMBOLER

Arealformålgrense

Planens begrensning

Hensynssonegrense

Byggegrense

Samferdselslinje (vertikalnivå), Arealstatus
Samlevei F
Fjernvei F

ILLUSTRASJONSLINJER OG -SYMBOLER
Naturverngrense
Automatisk freda kulturminner

Kulturminner, annet vern eller uavklart

PBL. § 11-8 HENSYNSSONER
a. Sikrings-, støy og faresone

H130 - Byggeforbud samferdselsobjekt

H190 - Andre sikringssoner

H310 - Ras- og skredfare

H320 - Flomfare

d. Båndleggingssone

H710 - Båndlegging i påvente av regulering etter PBL,
samferdselstiltak

H720 - Båndlegging lov om naturvern

Kilde, basiskart: SVV, 2010
Horisontalt geodetisk grunnlag:
Euref89, UTM-sone 32
Høydegrunnlag: NN54

Jernbane N

Vegkryss F"
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9 BESTEMMELSER

RINGERIKE KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER

KOMMUNEDELPLAN FOR E16 NYMOE N/HENSMOEN - EGGEMOEN

AREALPLAN - ID: 1 0 1 2

Dato :
Bestemmelser sist revidert 08.08 .2018

1 GENERELLE BESTEMMELSER (pbl. § 11 - 9)

§ 1.1 Formål

Planen skal avklare korridor for E16 mellom Nymoen og Eggemoen i Ringerike kommune.
Linjesymbol som markerer t raseen er en illustrasjon og ikke juridisk bindende. Endelig trasé
blir fastlagt gjennom reguleringsplan.

§ 1.2 PLANKRAV

Det skal foreligge godkjent reguleringsplan før tiltak på ny E16 kan igangsettes.

§ 1.3 FORHOLDET TIL GJELDENDE AREALPLANER

I de til feller hvor det er konflikt mellom gjeldende arealplaner og denne planen gjelder
kommunedelplanen for E16 Nymoen/Hensmoen - Eggemoen foran tidligere vedtatte planer.

§ 1.4 STØY

Gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T - 1442) s kal legges til
grunn for gjennomføring av støyreduserende tiltak mot bebyggelsen.

§ 1.5 LUFTFORURENSNING
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Retningslinje for behandling av luftforurensning i arealplanfasen (T - 1520) skal legges til
grunn for arbeidet med reguleringsplan for tiltaket.

§ 1.6 REKKEFØLGEKRAV

Tiltak på gang - og sykkelvegnettet, skal være ferdigstilt senest to år etter åpning av ny E16.

Støyreduserende tiltak iht. bestemmelse § 1.3 skal være ferdigstilt før ny veg tas i bruk.

§ 1. 7 BYGGEGRENSER

Byggegrensen for E16 er 100 m fra se nterlinje i nærmeste kjørefelt. Senterlinje vil bli endelig
fastlagt i reguleringsplanfasen. En evt. differensiering av byggegrensen på strekningen vil bli
vurdert i reguleringsplanfasen.

Alle byggesaker innenfor byggegrensen for E16 skal sendes vegeier f or uttalelse, også de
saker som ligger innenfor regulerte områder.

§ 1.8 KRAV FOR SENERE FASER

Følgende tema skal utredes/vurderes nærmere i reguleringsfasen:

Utarbeidelse av reguleringsplan for GS - nett vist i planbeskrivelsen
Supplerende grunnundersøkels er
Støyberegninger, fasadeberegninger og fastsettelse av støydempende tiltak mot
bebyggelse både i anleggsfase og fremtidig situasjon .
Områder for rigg og deponier
Erstatningsareal/kompe nsering for tapt dyrka mark utredes
Hagabekken som går gjennom Nærstad marka skal kartlegges både for vannlevende
organismer og mht. vannkvalitet.
Renseløsning for overvann fra ny E16 skal vurderes
Forholdet til både nyere og automatisk fredete kulturminner må avklares på
r eguleringsplannivå og legges inn som hensynssoner i plankart .
Midlertidige og permanente inngr ep i verneområder skal begrenses mest mulig
Tiltak for å begrense viltulykker . Vilttrekk kartlegges og behov for etablering av
viltkryssinger over/under ny E16 utredes.
Plan for ytre miljø
Rigg - og marksikringsplan
Plan for SHA
Estetikk og landskapstilpasning vurderes iht. formingsveieleder for E16 Nymoen - Roa
Ny E16 utformes slik at den gir en sikker barriervirkning mot Forsvarets område på
Eggemoen
Forsvarets område må gis en alternativ adkomst
I forbindelse med ut arbeidelse av reguleringsplan for strekningen vil det bli
gjennomført arkeologiske registreringer ihht. til Kulturminnelovens § 9
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2 BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONER (pbl. § 11 - 8)

§ 2.1 Planen viser areal båndlagt til samferdselsanlegg og teknisk infrastr uktur etter pbl § 11 -
7, pkt. 2, jf. pbl §11 - 8, pkt. d.

§ 2.2 Båndleggingen etter pbl § 11 - 8, pkt. d gjelder for 4 år, eventuelt med en utvidelse til 8
år etter søknad til departementet. Dersom regulering ikke gjennomføres innenfor tidsfristen
kan tiltak e tter pbl § 20 - 1 gjennomføres i tråd med arealformålene i kommuneplanens
arealdel.

§ 2.3 SIKRINGSSONE – byggeforbud rundt veg, bane og flyplass H_130

Innenfor området angitt som sikringssone H130 kan det ikke oppføres bebyggelse.

§ 2.4 SIKRINGSSONE – Egge moen H_190

Bestemmelsen er kun relevant for alternativ B og C

Innenfor områder angitt som sikringssone H190 er det forbud mot bebyggelse og andre tiltak
som er i strid med forsvarets virksomhet.

For forsvaret Eggemoen gjelder et generelt byggeforbud mot å bygge så høyt at det kan
komme i konflikt med militære installasjoner. Det tillates ikke etablering av bygg med direkte
innsyn til Forsvarets bygninger eller tekniske installasjoner. Generell hensynssone 100 m,
med tilleggskrav for spesielt utsatte eller kritiske områder. Forbud mot etablering av
virksomhet som i seg selv kan utgjøre en trussel for Forsvaret Eggemoen. Det tillates ikke
etablering av virksomhet som er spesielt sensitiv til Forsvarets virksomhet .

§ 2.5 SONE MED FLOMFARE – hensynssone H_320

Det tillates ikke etablering av ny E16 eller ny bebyggelse langs vann og vassdrag lavere enn
nivået for en 200 års flom, med mindre det utføres tiltak som sikrer tiltaket mot flom. Det
samme gjelder ved fornying og/eller reetablering av eksisterende bebyg gelse.

§ 2.6 RAS - OG SKREDFARE – hensynssone H_310

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner og ved søknader om byggetiltak etter plan - og
bygningsloven må det dokumenteres tilfredsstillende sikkerhet i forhold til fare for
steinsprang og - skred. Vurderingene og dokumentasjonen skal utføres av geoteknisk
sakkyndig og være i henhold til ”Retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder
langs vassdrag” fra NVE.



Hoveddokument - revide rt planbeskrivelse KU

Statens vegvesen Region øst

105

§ 2.7 BÅNDLEGGINGSSONE – båndlegging etter lov om naturvern H_720_N

Bestemmelsen er kun rele vant for alternativ A

Områdene er båndlagt iht. naturmangfoldloven. Det skal gis tillatelse fra vedkommende
myndighet før tiltak (arbeid, anlegg eller virksomhet) innenfor båndlagte områder iverksettes.



Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Østensjøveien 34 Statens vegvesen

0667 OSLO Regnskap

Postboks 702

Org.nr: 971032081 9815 Vadsø

Ringerike kommune

Postboks 1 23 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region øst Snorre Vaagland / 24058084 1 6/281 07 - 1 1 2 08.08.201 8

E1 6 Nymoen - Eggemoen. O versendelse av revidert forslag til

kommunedelplan (KDP) med konsekvensvurdering (KU) etter offentlig høring

Vedlagt oversendes oppsummering av innkomne høringsuttalelser etter offentlig ettersyn og

revidert forslag til kommunedelplan (KDP) med tilhørende konsekvensutredning (KU) for ny

E1 6 Nymoen – Eggemoen, i hht. plan - og bygningslovens (PBL) §3.7.

Offentlig ettersyn av kommunedelplanen

Forslag til KDP for ny E1 6 på strekningen Nymoen - Eggemoen i Ringerike kommune lå ute til

offentlig ettersyn fra 1 4. februar 201 8 til 4. mai 201 8. Det kom inn 28 merknader. 9

merknader kom fra offentlige instanser, 8 fra interesseorganisasjoner, 2 fra velforbund og 7

fra private grunneiere. Alle høringsuttalelsene er oppsummert og kommentert i et eget notat

som vedlegg 1 i revidert planbeskrivelse. Der innspillene er tatt til f ølge, er planforslaget

endret. Endringene er markert med gul bakgrunnsfarge i den reviderte planbeskrivelsen,

som vedlegges.

Anbefaling av alternativ

Statens vegvesens metodikk for konsekvensanalyser (håndbok V71 2) består av en

samfunnsøkonomisk analyse som inkluderer prissatte og ikke - prissatte konsekvenser.

Prissatte konsekvenser er konsekvenser som kan beregnes med en krone - verdi i en nytte -

kostnadsanalyse. De miljøfaglig temaene som ikke kan prissettes i kroner, er analysert under

ikke - prissatte tema er, se planbeskrivelsen for mer informasjon. Hensikten med

utredningsarbeidet er å belyse beslutningsrelevante forskjeller mellom alternativene.

Etter utredningsarbeidet sammenstiller man resultatene fra de ikke - prissatte og prissatte

temaene for å se på samfunnsnytten i forhold til det såkalte 0 - alternativet (dagens

vegsystem). Deretter vurderes lokale og regionale ringvirkninger av alternativene, og grad av

måloppnåelse i forhold til definerte mål for prosjektet. Alternativet som samlet sett kommer

best ut anbefales.
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I arbeidet med kommunedelplan og konsekvensutredning for E1 6 Nymoen - Eggemoen er det

gjort utredninger på en rekke fagtemaer innenfor hver korridor A, B, C og C - redusert. Ved

sammenstilling av prissatte og ikke - prissatte konsekvenser kommer 0 - alternativet best ut,

men 0 - alternativet svarer ikke på prosjektmålene. Forskjellene mellom alt. A, B, C og C -

redusert er ikke store i den samfunnsøkonomiske analysen. Etter en faglig vurdering av

måloppnåelse, usikkerhetsberegninger og samfunnsmessige ri ngvirkninger, anbefaler

Statens vegvesen alt. C - redusert for videre planlegging og utbygging.

Statens vegvesen begrunner anbefalingen alt. C - redusert med følgende:

Alternativet oppfyller prosjektmålene

Nivået på utbyggingskostnadene er betydelig lavere en n de øvrige alternativene

Alternativet gir større fleksibilitet for å se på mulige vegkorridorer for E1 6 mellom

Hensmoen og Ve - krysset (rv.7)

Alternativet har positiv netto nytte

Innsigelser

Statens vegvesen mottok innsigelser fra Forsvarsbygg og Fylkesmannen I Buskerud.

Fylkesmannen i Buskerud har innsigelse til alternativ A og B på grunn av de store

konsekvensene alternativene har på naturmangfoldet til den rødlistede naturtypen

ravinedaler (Nærstadmarka).

Forsvarsbygg hadde innsigelse til altern ativ B og C, på grunn av nærføring til Forsvarets

anlegg på Eggemoen. Spørsmål om sikkerhet for Forsvarets anlegg var sentral t i innsigelsen.

Statens vegvesen og Forsvarsbygg har vært i dialog og kommet frem til en løsning slik at

Forsvarsbygg i brev av 0 2.07.201 8 trakk innsigelsen forutsatt at f ølgende elementer

inkluderes i planbestemmelsene:

Krav til bestemmelser §1 .8 KRAV FOR SEI NERE FASER:

• Vegen utformes slik at den gis en sikker barrierevirkning mot Forsvarets

område

• Forsvaret s område må gis en alternativ adkomst

Øvrige problemstillinger som er omtalt i merknadene til planforslaget

De viktigste problemstillingene som går igjen i merknadene til planen er;

Friluftsliv på Eggemoen

Støy, Vågård og Nymoen

Ivaretakelse av viltets in teresser

Naturmangfold, da særlig knyttet mot Nærstadmarka

Beslag av dyrkamark

Forurensing av vassdrag og brønner

Beslag av arealer på grunn av byggegrenser/byggeforbud

Statens vegvesen viser til vedlegg 1 i revidert planbeskrivelse «oppsummering av innkom ne

høringsuttalelser» hvor ovennevnte problemstillinger er svart ut.
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Vedtak

Statens vegvesen anbefaler Ringerike kommune som planmyndighet å vedta alternativ

C - redusert som skal legges til grunn for det videre planarbeid for ny E1 6 Nymoen -

Eggemoen.

Statens vegvesen Region øst

Med hilsen

Bjørn Nyquist

Planleggingsleder Vaagland Snorre

Ass. planleggingsleder

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .
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FORORD

Statens vegves en har i samarbeid med Ringerike kommune utarbeidet kommunedelplan
med kons ek v en sutredning for ny E16 mellom Nymoen og Egg e moen. Planarbeidet er basert
på planprogram fastsatt av Ringerike kommune 01.08.2016 . Det er avtalt med Ringerike
kommune at planar b eidet skal skje med hjemmel i p lan - og bygningslovens § 3.7 som gir
kommunen anledning til å la statlig myndighet utarbeide og sende et planforslag på høring.
Etter høring og evt. revisjon av plan forslaget , oversendes det til kommunen for vedtak.

Dokumente t er utarbeidet i samarbeid med Statens vegvesen Region øst av AsplanViak as
v/Ola Brandvold.

Eventuelle spørsmål til planen og konsekvensutredningen kan rettes til:

Statens vegvesen Region øst
v/Bjørn Nyquist
tlf: 24 05 83 50 eller 91 17 02 53
Østensjø veien 34, 0667 Oslo
bjorn.nyquist@vegvesen.no

eller

Snorre Vaagland
Tlf: 24 05 80 84 eller 92 82 63 66
Østensjøveien 34, 0667 Oslo
snorre.vaagland@vegvese n.no
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0 SA M M E N D RAG

0.1 Bakgrunn
Statens vegvesen planlegger ny E16 på strekningen mellom Nymoen/Hensmoen –
Eggemoen. Prosjektet er en direkte forlengelse av E16 Eggemoen - Olum i Jevnaker og
Ringerike kommune hvor reguleringsplanen ble vedtatt i mars 2015. Eggem oen – Olum er
prioritert for utbygging i første periode av NTP (2018 – 202 9 )

E16 Nymoen/Hensmoen - Eggemoen - Olum er en del av vest – øst forbindelsen «E16
Bergen – Gävle». Vegen fungerer i dag både som lokalveg og som hovedvegforbindelse
mellom Gardermoen /Oslo nord og Buskerud med forbindelser videre til både Sørlandet og
Vestlandet (via Valdres og Hallingdal). Denne delen av E16 inngår som en ytre «ring 4»
utenfor Osloregionen, og kan bidra til avlastning av det hardt trafikkerte vegnettet i det
sentrale Osloområdet .

Planprogrammet for kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningen E16
Nymoen – Eggemoen ble lagt ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 04.05.2016 – 01.07.2016
og vedtatt i formannskapet i Ringerike kommune 20.09.2016.

Det ble beslutt et å utrede 3 korridorer . Etter at planprogrammet ble vedtatt og i etterkant av
en medvirkningsprosess i innledningen av planarbeidet, er den en e korridoren noe justert.
Alternativene har også fått endrede betegnelser fra planprogrammet og er nå be nev nt A, B og
C :

Korridor A: Kryss er sør i ravinedalen i Nærstadmarka på to bruer på til sammen litt over 1100
meter og følge r eksisterende veg over Eggemoenplatået fram til et nytt kryss mot Jevnaker.
Korridor B: E r justert etter vedtatt planprogram og krysser Nær stadmarka midt mellom de to
andre utredningskorridorene på to bruer på i underkant av 1100 meter . Videre østover går
korridoren mellom Forsvarets arealer og næringsområdene/flyplassen på Eggemoen til et
nytt kryss mot Jevnaker .
Korridor C : Følger eksistere nde E16 mot Valdres til Hensmoen og krysser ravinedalen der
denne er smalest i nord på en 400 meter lang bru . Så s krår korridoren sø r - østover og legges
mellom Forvaret på Eggemoen og Eggemoen næringspark i samme trasé som alternativ B.

Figur 1 Utredningskorridorene A, B og C
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Redusert korridor C: Det er gjort en vurdering av å avslutte alternativ C ved Hensmoen, dvs .
kun bygge strekningen mellom Hensmoen og Eggemoen som en første etappe da dette
alene gir tilnærmet full måloppnåelse . Dette åpner for å vurdere andre løsninger for hele
strekningen mellom Ve, Nymoen og Hensmoen i en senere fase. Strekningen Ve - Nymoen
vil får stor trafikkøkning i årene som kommer og inngår enda ikke i noen planprosess.

For å kunne tilpasse løsningen t il eksisterende veg ved Hensmoen og fremtidig løsning
sørover mot Ve, kan krysset her utformes som en provisorisk løsning, som rundkjøring).

0.2 Dagens situasjon
E16 mellom Nymoen/Hensmoen og Eggemoen er i dag en tofelts veg med varierende
standard.

Fra Hens moen industriområde til Nymoenkrysset (Ådalsveien) er vegen fri for kryss i plan
og det er kun en direkte atkomst til vegen fra Nærstad gård (privat). Strekningen har slake
kurver, gul midtstripe og fartsgrensen er 80 km/t. E16 deler i dag boligområdet Nym oen i to,
med bebyggelse på begge sider av vegen.

Fra Risesletta til krysset til Almemoen har E16 en lavere vegstandard, med fartsgrense 60
km/t, flere krappe kurver og ikke separat tilbud til myke trafikanter. På strekningen er det en
del spredt bebyggels e og næringsvirksomhet som har direkte adkomst til vegen.

Fra Almemoen og ned til Gummikrysset er fartsgrensen 50 km/t, det er god sikt og en
separat g/s - veg med kryssing av E16 i kulvert for myke trafikanter. Gummikrysset er et T -
kryss mellom E16 og fv. 35 inn mot Hønefoss sentrum . I Gummikrysset oppstår det
regelmessig køsituasjoner pga. høy trafikk på alle vegarmene.

Figur 2 Oversiktskart over planområdet med dagens vegnett.
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Fra Gummikrysset til Eggemobakkene går E16 gjennom et område med dyrka mark.
Terrenget er flatt og oversiktlig, det er separat g/s - veg frem til avkjøringen til Nærstad gård .
Fartsgrensen er 70 km/t. På strekningen er det flere private avkjørsler, samt et kanalisert T -
kryss inn til Hvalsmoen. Fra avkjøring en til Nærstad gård og frem til Eggemobakkene er det
flere krappe kurver.

Eggemobakken er ca. 1,5 km lang og stigningen er opp mot 9 %. Vegbredden varierer
mellom 7,5 og 8 meter. Stigningen gjør at tunge kjøretøy ikke klarer å holde hastigheten opp
bakken . Spesielt vinterstid hender det at tunge biler sliter med å komme opp. På toppen av
Eggemobakken er fartsgrensen satt opp til 80 km/t rett før avkjøringen til NAF - banen. E16
går videre på Eggemoplatået i retning Jevnaker, med kanalisert T - kryss til Eggem oen
næringspark og T - kryss med forbikjøringslomme til Viul. Mellom avkjøring til Nærstad gård
og kommunegrensen til Jevnaker er myke trafikanter henvist til å benytte vegskulderen. Et
alternativ for myke trafikanter er å bruke skogsbilvegnettet i Nærstadma rka og på
Eggemoen.

Figur 3 Registrert t rafikk 2015. (Kilde Nasjonal vegdatabank, ( NVDB)

Det er gjennomført modell beregninger av trafikkbelastning på hovedvegnettet for dagens
situasjon og i 2044 – 20 år etter beregnet vegåpning. Modellen er kalibrert mot registrerte
trafikkstrømmer i en rekke snitt. For prognosesituasjonen, (2044), er det lagt inn prosjekter
som er forventet sluttført på dette tidspunktet.
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Figur 4 Forventet trafikk på dagens vegnett i 2 044. Beregningene er utført med Statens vegvesens regionale
trafikkmodell.

Transportmodellen bygger på SSB’s framskrivning av forventet befolkningsutvikling frem til
2044. Disse er tilpasset noe med hensyn til befolkningsvekst på Ringerike .

På Eggemoplatå et er det forventet å få en sterk økning i antallet arbeidsplasser som følge av
utbygging av næringsparken . Modellen legger til grunn at antall arbeidsplasser vil øke fra ca .
300 arbeidsplasser i dag til ca. 1 5 00 arbeidsplasser i 20 4 4 . Dette vil innebære e n nær
tredobling av trafikken til og fra området.

0.3 Tekniske løsninger
Vegbredden planlegges i tråd med dimensjoneringsklasse for forventet trafikk 20 år etter
antatt åpning (H5 skal velges for veger med beregnet trafikk mellom 6 – 12000 kjt/dag.
Horrisoltal - og vertikaltraseen er tilpasset en fremtidig 4 felts veg (H(8).

Normalprofilet for vegklasse H5 er vist i illustrasjonen under.

Figur 5 Tverrprofil for dimensjoneringsklasse H5 nasjonale hovedveger og øvrige hovedveger, ÅDT 600 0 - 12 000
og fartsgrense 90 km/t (mål i m).
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Ved etablering av vegklasse H5 med midtdeler er det stilt krav om etablering av
forbikjøringsstrekninger. Der disse anlegges vil tverrsnittet se ut som illustrasjonen under.

Figur 6 Tver rprofil H5 med forbikjøringsfelt, bredde 14,75 meter

Beregning av trafikksituasjonen er preget av stor usikkerhet pga store endringer i nærings -
og bostedsutvikling i Ringeriksområdet de nærmeste årene. Trafikktallene er også svært
nærme standardkrav til f ire kjørefelt. Det er derfor tatt høyde for dette i trasévalgene slik at
det er plass til en høyere standardklasse hvis det viser seg å være nø dvendig i senere
planprosess.

0.4 Utredningsalternativene
Alternativene som er utredet er kort beskrevet under.

Korr idor A:

Figur 7 Korridor A. Kryss etableres ved Nymoen og langs eksisterende E16 ved grensa mot Jevnaker, på
Eggemoen, og er illustrert med sirkler i kartet.

Traséen tar av fra eksisterende E16 ved Nymoen og dreier rett østover i retning
Eggemoenplatået der den tangerer flyplassområdet i sør - vestre del. Videre østover følger
traséen eksisterende veg før den knyttes til vedtatt plan for ny E16 mellom Jevnaker,
(Eggemoen), og Olum. Det anlegges planskilte kryss ved Nymoen og ved Egge moen vest for
Jevnaker.
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Det foreslås opparbeidet gang - og sykkelvegforbindelser mellom Gummikrysset og
Hensmoen, samt mellom Nærstad gård , (der dagens g/s - veg slutter), og Jevnaker ved
Bergermoen. Det er planlagt for parallelført gang - og sykkelveg i Eggem obakken. Dette må
imidlertid vurderes nærmere i neste planfase da terrenget her byr på særskilte tekniske
utfordringer. Løsningene for gående og syklende er tilnærmet like i alle alternativene og
illustreres derfor kun her.

Figur 8 Eksisterende og nye gang - og sykkelvegforbindelser i korridor A , B og C.

Korridor B:

Figur 9 Korridor B . Kryss etableres ved Nymoen og ved grensa mot Jevnaker, på Eggemoen, og er illustrert med
sirkler i kartet.
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Traséen tar av f ra eksisterende E16 ved Nymoen og dreier nordøstover i retning
Eggemoenplatået. Videre østover følger traséen eiendomsgrensa til Forsvaret i sør før den
dreier sør - østover rundt rullebanen på Eggemoen flyplass og knyttes til vedtatt plan
(Eggemoen - Olum) for ny E16 i et nytt planskilt kryss mot Jevnaker. Alternativet vil innebære
en mindre justering av vedtatt reguleringsplan i tilknytningspunktet. Prinsippet for etablering
av gang - og sykkelveger er identisk som for korridor A.

Korridor C:

Figur 10 Korridor C. Kryss etableres ved Nymoen , Hensmoen sør og ved grensa mot Jevnaker, på Eggemoen,
og er illustrert med sirkler i kartet.

Traséen følger eksisterende E16 mellom Nymoen og Hensmoen, men legges på brinken ut
mot ravinedalen og øst for eksisterende veg. Ved Hensmoen foreslås bygget et nytt
toplanskryss for E16 mot Valdres. Fra det nye krysset dreier korridoren østover i retning
Eggemoenplatået. Videre østover følger traséen eiendomsgrensa til Forsvaret og er
sammenfallende med k orridor B fram til det nye planskilt krysset mot Jevnaker (likt som for
alternativ B).

Prinsippet for etablering av gang - og sykkelveger er identisk som for korridor A.

Redusert korridor C

Det er gjort en vurdering av å avslutte alternativ C ved Hensmoen da det alene løser
hovedmålene for prosjektet, dvs kun bygge strekningen mellom Hensmoen og Eggemoen
som en første etappe. Dette åpner for å vurdere andre og et bredere faglig grunnlag for
løsninger mellom Ve og Nymoen og Hensmoen i en senere fase. Strekni ngen Ve - Nymoen
får stor økning i trafikk de nærmeste årene, men er ikke omfattet av verken Fellesprosjektet
E16/Ringeriksbanen eller i andre planprosesser.

For å kunne tilpasse løsningen til eksisterende veg ved Hensmoen er krysset her foreslått
utforme t som en provisorisk løsning, som rundkjøring .
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Figur 11 Korridor C redusert. Kryss etableres ved Hensmoen sør og ved grensa mot Jevnaker, på Eggemoen, og
er illustrert med sirkler i kartet. Strekningen Nymoen – Hensmoen er tatt ut av løsningen.
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0.5 Konsekvenser av tiltaket

0.5.1 Prissatte konsekvenser

Tabellen under viser s amlet oversikt over kostnadskomponentene for de tre alternativene for
ny E 1 6 Nymoen - Eggemoen .

Tabell 1 Endringer i perioden 2024 - 2063 (nåverdi i mill. 2017 kr)

Aktør Komponenter Alternativ A Alternativ B Alternativ
C

Trafikanter og
transportbrukere

Trafikantnytte 2443 2443 1778

SUM 2443 2443 1778

Operatorer Kostnader 0 0 0

Inntekter - 112 - 112 - 98

Overføringer 0 0 0

SUM - 112 - 112 - 98

D et offentlige Investeringer - 2193 - 2079 - 1560

Drift og vedlikehold - 53 - 52 - 28

Overføringer 0 0 0

Skatte - og avgiftsinntekter - 50 - 50 - 42

SUM - 2296 - 2181 - 1630

Samfunnet
forøvrig

Ulykker 220 220 275

Luftforurensning - 6 - 6 - 14

Restverdi 0 0 0

Skattekostnad - 459 - 436 - 326

SUM - 245 - 222 - 65

Netto nytte NN - 210 - 72 - 15

NNB - 0,09 - 0,03 - 0,01

Sammenligning av beregningsresultater viser at alternativ C gir minst negativ netto nytte,
men også lavest trafikantnytte.

Figur 12 Sammenstilling av de viktige prissatte konsekvenser.
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0.5.2 Ikke p rissatte konsekvenser

Resultatene fra analysen gir ikke uttrykk for total samfunnsnytte for prosjekter og kan ikke
brukes alene for å avgjøre hvorvidt et prosjekt er samfunnsnyttig eller ikke. Metodikken er
derfor best egnet som et sammenlikningsgrunnlag mellom de ulike utredningsalternativene.

Samlede resultater for alle ikke - prissatte tema er presentert i tabeller under sammen med en
samlet vurdering av netto nytte og rangering for de ul ike korridorene. Kategorier som er
benyttet for vurdering av de ikke - prissatte konsekvensenes bidrag til samlet netto nytte er
vist i tabellen under. På grunnlag av resultatene fra delutredningen er det fastsatt en samlet
konsekvens for hvert alternativ.

Tabell 2 Kategorier for vurdering av de ikke - prissatte konsekvensenes
bidrag til samlet netto nytte (fra Statens vegvesens håndbok V712)

Kategori for samlet
bidrag til netto nytte

Kriterier

Negativt / strider mot
nasjonale mål

Der som ett eller flere tema har fire minus,
eller to eller flere tema har tre minus

Negativt Dersom det er tydelig overvekt av negative
konsekvenser

Nær null Dersom de positive konsekvensene i stor
grad oppveier de negative konsekvensene

Positivt Dersom de t er overvekt av positive
konsekvenser

Tabell 3 Samlet vurdering og rangering av ikke - prissatte konsekvenser for alternativene.

Alternativ
Land -
skaps -
bilde

Natur -
miljø

Natur -
ressurser

Nærmiljø og
friluftsliv

Kultur -
minner og
- miljø

Samlet
vurdering

Rangering

0 - alt. 1

Korridor A - - - - - - - - - - Negativt 2

Korridor B - - - - - / - - - - - / - - - Negativt 2

Korridor C - / - - - - / - - - - - / - - - - / - - - - Negativt 2

Som det fremgår av sammenstillingstabellen over har alle utbyggingsalternativer et negativt
bidrag til samlet nytte mht. ikke - prissatte konsekvenser. Dvs. at 0 - alternativet er rangert som
det beste alternativet.

Samlet sett er hovedalternativene A, B og C rangert likt siden ingen av alternativene skill er
seg ut ved at de har gjennomgående lavere konsekvens for alle utredningstema. Korridor A
og B har stor negativ konsekvens for naturmangfold knyttet til ravinelandskapet, mens
korridor C har noe mindre negativ konsekvens for naturmangfoldet. Korridor C m edfører
imidlertid et større permanent inngrep i dyrka mark (67 daa) enn korridor A (28 daa) og B (10
daa). Dette alternativet er også vurdert som noe mer negativt mht. friluftslivsverdier . For
landskapsbilde er korridor B noe mindre negativt enn korridor A og C.

Rangering av alternativene mht. ikke - prissatte konsekvenser vil være avhengig av hvilke
verdier man legger mest vekt på. Med bakgrunn i redegjørelsen over er det ikke grunnlag for
å gi gjøre en slik prioritering mellom hovedalternativene på faglig grunnlag.
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Redusert alternativ C

Til forskjell fra opprinnelig alternativ C medfører redusert alternativ C ingen inngrep på
strekningen Nymoen - Hensmoen. For landskapsbilde, naturmiljø, nærmiljø og friluftsliv og
kulturmiljø innebærer dette en mye mindre negativ konsekvens sammenliknet med
hovedalternativ C. Det er imidlertid ikke tatt stilling til om dette vil gi utslag på skalaen for
samlet konsekvens for disse temaene. For naturressurser innebærer redusert alternativ C et
inngrep i dyrka mark ved etabl ering av en rundkjøring ved Hensmoen (Høgfoss). Dog et
betydelig mindre inngrep enn opprinnelig alternativ C .For naturmiljø er det vurdert at samlet
konsekvens for redusert alternativ C vil være lik som for hovedalternativ C.

Oppsummert vil den reduserte varianten innebære mindre inngrep i delområdene mellom
Nymoen og Hensmoen, men for temaene naturmiljø og naturressurser er det ikke grunnlag
for å rangere denne løsningen over de andre alternativene. For de øvrige temaene framstår
redusert alternativ C so m noe bedre og den kan derfor rangeres samlet som noe bedre enn
de øvrige utbyggingsalternativene for ikke - prissatte konsekvenser.

0.5.3 Sammenstilling av prissatte og ikke - prissatte konsekvenser

Konsekvensutredningen er utarbeidet etter metodikk i Statens ve gvesens håndbok V712
som er en modell for nytte - /kostnadsanalyse . Analysen brukes til å sammenlikne ulike
utbyggingsalternativer med 0 - alternativet. Resultatene fra analysen gir ikke uttrykk for total
samfunnsnytte for prosjekter og kan ikke brukes alene f or å avgjøre hvorvidt et prosjekt er
samfunnsnyttig eller ikke.

Alle tre korridoralternativer har negativ netto nytte for prissatte konsekvenser og har et
samlet negativt bidrag til samlet netto nytte for ikke - prissatte konsekvenser , men nær 0 for
altern ativ C . 0 - alternativet rangeres derfor som det samfunnsøkonomisk mest lønnsomme
alternativet , men svarer ikke opp prosjektets målsetting . Resultater fra
konsekvensutredningen er oppsummert i tabellene under. Her er det også presentert en
rangering av alter nativene med utgangspunkt i både prissatte og ikke - prissatte
konsekvenser.

0 - alternativet kommer best ut i den samfunnsøkonomiske analysen og er derfor rangert som
nr. 1. Siden utbyggingsalternativene A, B og C er rangert likt for ikke - prissatte konsekven ser,
er rangeringen for prissatte konsekvenser utslagsgivende for en samlet
samfunnnsøkonomisk rangering. Dette betyr at alternativ C er rangert over alternativ B og at
alternativ A er rangert som den minst lønnsomme løsningen. Det understrekes at det er
r elativt marginale forskjeller på alternativene samlet sett. Det henvises derfor til resultater for
de enkelte utredningstema som grunnlag for videre vurdering og grunnlag for anbefaling og
vedtak i saken.
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Tabell 4 Sammenstilling av prissatte og ikke - prissatte konsekvenser.

0 - alternativet Korridor A Korridor B Korridor C

Prissatte virkninger
Netto nytte (netto nåverdi i kroner) - 21 0 - 72 - 1 5
Netto nytte per budsjettkrone - 0,09 - 0,03 - 0,01
I. Rangering prissatte konsekven ser 1 4 3 2

Ikke - prissatte virkninger
Samlet vurdering Negativ Negativ Negativ
II. Rangering ikke - prissatte
konsekvenser

1 2 2 2

Samlet samfunnsøkonomisk
vurdering

0 Negativ Negativ Negativ

III. Samlet samfunnsøkonomisk
rangering

1 3 4 2

Tabell 5 Sammenstilling av prissatte og ikke - prissatte konsekvenser.

0 - alternativet Korridor A Korridor B Korridor C

Prissatte virkninger (nåverdi)
Trafikk - og transportbrukere 2443 2443 1778
Operatorer - 112 - 112 - 98
Det offentl ige - 2296 - 2181 - 1630
Ulykker 220 220 275
Luftforurensning - 6 - 6 - 14
Restverdi 0 0 0
Skatte - og avgiftsinntekter - 50 - 50 - 42
Netto nytte - 210 - 72 - 15
Netto nytte pr. budsjettkrone - 0,09 - 0,03 - 0,01
I. Rangering prissatte
konsekvenser

1 4 3 2

Ikke - prissatte konsekvenser
Landskapsbilde - - - - / - -
Nærmiljø og friluftsliv - - - / - -
Naturmangfold - - - - - - - - / - - -
Kulturmiljø - - - - / - - - - -
Naturressurser - - - / - - - - / - - -
Samlet vurdering ikke - prissatte
konsekvenser

N egativ Negativ Negativ

II. Rangering ikke - prissatte
konsekvenser

1 2 2 2

Samlet samfunnsøkonomisk
vurdering (prissatte og ikke -
prissatte konsekvenser

0 Negativ Negativ Negativ

III. Rangering etter samlet
vurdering av I og II

1 4 3 2
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0.6 Anbefaling
Den samfunnsøkonomiske analysen gir små forskjeller mellom de vurderte alternativene:

Alt 0 Alt A Alt B Alt C
Prissatt netto nytte - - 210 - 72 - 15
Rangering (prissatte virkninger) 1 4 3 2
Ikke - prissatte, samlet vurdering - Negativ Negativ Negativ
Rangerin g ikke - prissatte virkninger 1 2 2 2
Samlet samfunnsøkonomisk
vurdering

0 Negativ Negativ Negativ

Samlet samfunnsøkonomisk
rangering 1 4 3 2

For prissatte konsekvenser gir alle alternativene negativ netto nytte. B og C ligger nær opptil
0 og det er grun n til å anta at begge disse kan oppnå en positiv effekt ved videre
optimalise ring i en senere planfase. 0 - alternativet er i sammenstillingen ansett for å være det
beste alternativet, men svarer ikke opp prosjektets mål. Det er store forskjeller med hensyn
på investeringskostnader der alternativ C kommer klart best ut.

For ikke prissatte konsekvenser anses de utredete korridorene å være likeverdige, men med
små nyanser innenfor de ulike konsekvenstemaene:

Landskapsbilde: korridor B best, (minst eksponert), A og C tilnærmet likeverdig
Nærmiljø og friluftsliv: korridor A og B er best, C noe dårligere på grunn av nærfølring
til boliger mellom Nymoen og Hensmoen
Naturmangfold: C, (minst inngrep raviner), bed re enn A og B som anses som
likeverdige
Kulturmiljø: A og C anses som likeverdige og bedre enn B, (som gir størst konflikt
med Eggemoen leir)
Naturressurser: B best før A og dernest C, (som har størst inngrep i dyrkede arealer)

Alle tre korridorene er nær ved å tilfredsstille prosjektets målsettinger med små nyanser
innenfor følgende punkt:

Reisetid mellom Nymoen og Jevnaker er noe lengre i korridor C, (ca . 1 minutt lengre
reisetid enn A og 40 sekunder lengre enn B ved hastighet 90 km/time) , men gir
kortere reisetid på E16 mellom Nymoen og Hensmoen. Forskjelle ne i trafikkantnytte
over en periode på 40 år utgjør ca . 700 millioner mer i sparte reisekostnader for A og
B.
Korridor C anses som noe bedre enn A og B for næringslivet da dette skiller seg fra
de sistnevnte med et kryss ved Hensmoen.
B og C tar noe bedr e vare på stedlige landskapskvaliteter og identitet som
sandfuruskog, ravinelandskap, kulturlandskap og elvelandskap enn A .
Dersom man lykkes å finne en tilfredsstillende teknisk løsning for etablering av gang -
og sykkelveg i Eggemobakkene i neste planfase , vil målet om etablering av
sammenhengende g/s - nett mellom Hønefoss og Jevnaker være nådd

Siden alternativene nærmest er sidestilt i konsekvens, vil andre faktorer telle med i den totale
vurderingen. De tre korridorene er prosjektert med tanke på en muli g utvidelse til framtidig 4 -
felt. For korridor C innebærer dette imidlertid en noe annen trasé mellom Nymoen og
Hensmoen enn det den tekniske planen viser. Ut fra grunnforhold og usikkerhet knyttet til
kostnader skiller alternativ C seg noe fra de to andre . Ved etablering av bru over
Nærstadmarka vil være mulig å etablere denne til fjell for korridor C i motsetning til de to
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andre der det er langt til fjell og de lange bruene delvis må etableres med friksjonspæler i til
dels dårlige masser.

Korridorene B o g C griper inn i de planlagte næringsområdene på Eggemoen. Disse
arealplanene er ikke vedtatt og antas derfor å kunne tilpasses framtidig ny E16. Korridor A
griper imidlertid inn i eksisterende næringsarealer og anses av den grunn å være dårligst for
nærin gsutviklingen i området på Eggemoen.

De beregnede virkninger på klimagassutslipp viser at korridor C er bedre enn de to øvrige.
Dette relateres i første rekke til etablering av et mindre omfang konstruksjoner enn de to
øvrige og at transportutslippet er n oe bedre da flere kan benytte ny veg. (les: inkluderer også
det meste av trafikken mellom Nymoen og Hensmoen).

At flere kan benytte ny veg på strekningen Nymoen - Hensmoen i korridor C gir også et
positivt utslag på beregnet reduksjon i trafikkulykker der denne kommer noe bedre ut enn A
og B.

Lesbarhet av vegsystemet er en viktig faktor. C anses å være bedre enn de to øvrige. Dette
relateres til to forhold; Utformingen av kryssene på Nymoen for korridor A og B er relativt
kompliserte. Et tredje kryss for Valdrestrafikken ved Hensmoen i korridor C binder
hovedvegsystemene noe bedre sammen enn ved de to øvrige alternativene. I dette
alternativet vil også næringsområdene ved Hensmoen få en direkte tilknytning til ny E16 i
tillegg til områdene på Nymoen og Egg emoen.

Nærstadmarka er et ravinelandskap med stor verdi, bl.a. er raviner vurdert som rødlistede
naturtyper i kategorien sårbar (VU). Nærstadmarka utgjør en betydelig del av planområdet
og inngrep her har vært viktig ved om fangs - og konsekvensvurderingen for naturmiljø.
Korridor A og B vurderes derfor som mer negative mht. naturmangfoldet enn korridor C.

Investeringskostnadene er ca. 500 - 600 mill. kroner høyere for alternativene A og B enn C ,
der A er dyrest. Anleggsgjennomføring vil være enklere for B enn A og C som delvis ligger
langs dagens veg, der A anses som den mest utfordrende. Alternativ C kan, til forskjell fra A
og B, også innebære en etappevis utbygging mellom Hensmoen og Eggemoen.

SVV vil med henvisning til det som er anført over og følgen de momenter oppsummert under
anbefale at korridor C legges til grunn for den videre planleggingen:

Lavere investeringskostnad (og bedre grunnforhold)
Bedre ulykkeseffekt
Bedre lesbart hovedvegsystem for trafikantene
Bedre for det lokale næringsliv med hov edkryss ved etablerte næringsområder
Mindre inngrep i ravineområdet i Nærstadmarka
Mindre klimagassutslipp
Mulighet for etappevis utbygging *)

*) Siden det ikke finnes noen planavklaring for strekningen Ve – Nymoen, så vil SVV gå inn
for å anbefale reduse rt korridor C , (se fig 11) , da denne gir:

Lavere investeringskostnad, ( ca. 600 mill. kr lavere enn fullverdig utbygging av C),
men som det både trafikalt og med hensyn på prosjektmål oppnås tilnærmet samme
effekt som for korridor C
Færre bindinger for vid ereføring av E16 vestover mot Ve.
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Konsekvenser av økt trafikk gjennom Nymoen må vurderes nærmere med hensyn på støy
og trafikksikkerhet i neste planfase. Redusert korridor C er vist på plankart som er vedlagt.

Endelig anbefaling overfor Ringerike kommune a vgis etter at høring er gjennomført og
innkomne merknader er sammenfattet og vurdert.
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1 INNLEDNING

1.1 Planområdet

Området som blir berørt av korridorvurderingen ligger nord for Hønefoss mellom Nymoen,
Hensmoen og Eggemoen. Ved Eggemoen knyttes tiltaket til planen for ny E16 Eggemoen -
Olum.

Figur 13 Avgrensning av området for korridorvurdering

Hensmoen

Nymoen
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1.2 Bakgrunn

Statens vegvesen planlegger ny E16 på strekningen mellom Nymoen/Hensmoen –
Eggemoen. Prosjektet er en direkte forlengelse av E16 Eggemoen - Olum i Jevnaker og
Ringerike kommune hvor reguleringsplanen ble vedtatt i mars 2015.

Dagens E16 mellom Nymoen/Hensmoen og Eggemoen tilfredsstiller ikke kravene til
standard i forhold til vegens funksjon. I dag betjener E16 både lokaltrafikk mellom Hønef oss
og Jevnaker og regional trafikk mellom Gardermoen/Oslo nord og indre Buskerud, Tel emark
og Hallingdalen/Valdres (r v . 7/E16).

Etter at ny trase for E16 på strekningen Eggemoen – Olum er vedtatt og utbygd , gjenstår
strekningen Ve - Eggemoen for å få en e n hetlig standard og som inngår i en ytre ring 4
utenom Oslo fram til Gardermoen. Realiseringen av prosjektet vil bidra til å redusere
reisetiden og sikre en forutsigbar fremkommelighet.
Med bakgrunn i dette har Statens vegvesen i samarbeid med Ringerike k ommune
utarbeidet kommunedelplan med konsekvensutredning for p arsellen Nymoen – Eggemoen .

1.3 Mål

Samfunnsmål: ( Beskriver hvilken samfunnsutvikling prosjektet skal bygge opp under. Hvilke
virkninger vil prosjektet ha på miljø og samfunn ) .

I nasjonal transport plan (NTP) 201 8 - 202 9 er målene for transportpolitikken formulert.
Regjeringens overordnede mål for transportpolitikken er:

« Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til
lavutslippssamfunnet ».

Det overordnede målet for E16 Nymoen/Hensmoen - Eggemoen:

I planprogrammet er følgende mål formulert.

Ny E16 Nymoen/Hensmoen - Eggemoen skal gi en sikrere og mer effektiv trafikksituasjon for
alle trafikantgrupper.

Effektmål: ( Skal vise effekter som tiltaket gir brukere og o mgivelsene. Eksempelvis
kapasitet, regularitet, ulykkesfrekvens, tidsbesparelser mm. Effektmål skal kunne måles over
tid ) .

Bedre trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper; færre ulykker med personskade
Forutsigbar - og redusert reisetid mellom Nymoen o g Eggemoen
Redusere gjennomgangstrafikken gjennom Hønefoss sentrum og på fv. 241
Bedre transportårer og tilgjengelighet for lokalt næringsliv og regional utvikling
Ta vare på stedlige landskapskvaliteter og identitet som sandfuruskog,
ravinelandskap, ku lturlandskap og elvelandskap
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Resultatmål: (Skal beskrive hva som er viktige leveranser og resultater for prosjektet som f.
eks. kostnader og ytelser. Resultatmål skal kunne måles umiddelbart etter gjennomført
prosjekt).

Reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn i 2018
Kryssene på strekningen skal være planskilt. Plassering av kryss og utforming av
disse skal gjøres slik at ny veg får mest mulig trafikk og avlaster Hønefoss
sentrum og fv. 241
Etablere et sammenhengende sykkeltilbud mellom Høn efoss og Jevnaker, og
andre relevante lenker innenfor planområdet
Det skal utarbeides forslag til finansieringsløsning som grunnlag for
Stortingsproposisjon
Formingsveileder for E16 Nymoen - Roa skal legges til grunn for å få en
sammenhengende utforming av vegrommet fra Nymoen i Ringerike kommune til
Olum i Jevnaker kommune

Forutsetninger:

Ny E16 planlegges etter dimensjoneringsklasse H5, men horisontal - og
vertikalkurvatur skal søke å tilfredsstille kravene til dimensjoneringsklasse H8
håndbo k i N100 V eg - og gateutforming
Konstruksjoner på ny E16 skal vurderes bygget som 4 - felts veg. Mulighet for evt.
senere ut bygging til 4 - felt skal sikres
Ivareta ytre miljø gjennom gjeldende lover, retningslinjer og interne føringer for
h åndtering av det ytre miljøet
Prosjektet skal vurdere tilkomst til mulige nye friluftsområder på Eggemoen
Det skal gjennomføres en livsløpsanalyse på materialbruk og planlegge for en
energieffektiv anleggsgjennomføring for å begrense utslipp av klimagasser
Fartsgrensen skal være 90 k m/time

1.4 Prosess

1.4.1 Planprogrammet

Planprogrammet for kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningen E16
Nymoen – Eggemoen ble lagt ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 04.05.2016 – 01.07.2016
og vedtatt i formannskapet 20.09 .2 016.

Det ble besluttet å utrede 3 korridorer:

Korridor 1: Kryssing sør i ravinedalen i Nærstadmarka og følge eksisterende veg over
Eggemoenplatået

Korridor 2: Følger eksisterende veg mot Valdres og legges nord for ravinedalen. Skrår søt -
østover og følger eksisterende veg sør for flyplassen

Korridor 3: Følger korridor 2 fram til Hensmoen. Videre østover legges alternativet mellom
Forsvarets arealer og n ærings områdene/flyplassen på Eggemoen
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Figur 14 Korridorene 1 - 3 fra vedtatt planprogram

Plassering av kryss er en viktig del av prosjektet og avhenger av flere forhold. S ærlig viktig i
dette prosjektet er hvor det er økonomisk og teknisk mulig å krysse ravinedalene i
Nærs tad marka.

Følgende tilføyelser etter høring ble gjennomført før kommunestyrets vedtak :

For alle korridorer skal fremtidig bruk av eksisterende veg som erstattes av ny veg
belyses
Miljødirektoratets metodikk for kartlegging av friluftsområder skal vurderes (Ringerike
O - lag)
Det skal beregnes direkte og indirekte båndleggelse av grusressurse r som følge
av tiltaket (DMF)
Hensynet til miljømålet om god økologisk tilstand i vannforekomsten legges til grunn.
Ved vurdering av konsekvensene av tiltaket skal det vurderes om tiltaket medfører
forringelse av økologisk tilstand jf. Vannforskriften § 12 . Den regionale planen
innarbeides som førende og at vurderingen av konsekvensene gjøres jf. fastsatte
miljømål for de berørte vannforekomstene
Vurdering av konsekvensene for utvikling av næringsliv som følge av tiltaket skal
gjennomføres i dialog med aktø rene på Eggemoen. Konsekvensutredningen skal se
på påkoblingsmuligheter (kryss) til ny E16 og sekundærvegnettet samt plassering av
linja. Det totale arealbeslaget skal også utredes
Regionalt planforum skal brukes til å presentere og drøfte kommunedelplanen før
planen legg es ut til offentlig ettersynsyn

1.4.2 Endringer etter vedtatt planprogram

Samferdselsdepartementet ønsker at stamveger/motorveger skal dimensjoneres slik at det
er mulig å skilte fartsgrense 110 km/time. Det er i planarbeidet søkt å oppnå dette k ravet.

Gjennom en idedugnad og prosess mot Ringerike kommune er korridor 2 fra
planprogrammet erstattet med en variant som er en ko mbinasjon av korridor 3 og 1 jf.
prinsippskissa under:

Korridor 1

Korridor 2

Korridor 3
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Figur 15 Nytt alternativ etter gjennomført i dedugnad i november 2016

Alternativene har etter at planprogrammet ble vedtatt fått ny e betegnelse r jf. skissa under:

Figur 16 Korridorene vil i det videre betegnes som A, B og C
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1.4.3 Medvi r kning

Gjennom planprosessen er det avholdt en rekke informasjons - og medvi r kningsmøter. Blant
annet:

Idéseminar 17. – 18. november i 2015 på Sundvollen hotell og 16. o g 17. november
2016 på Hønefoss
Møter med berørte aktører og grunneiere på strekningen
Møter med Ringerike kommune administrativt og politisk nivå
Presentasjon i Regionalt planforum i Buskerud

1.4.4 Framdrift

Oppstart av kommunedelplanarbeidet ble varslet samtidig med utleggelse av forslag til
planprogram 04.05.2016. Den forventede framdriften for planprosessen er:

Offentlig ettersyn vintere n 2017/2018
Politisk behandling og vedtak av kommunedelplanen – våren 2018

Tidspunkt for oppstart av reguleringsplanarbeid etter vedtatt kommunedelplan er ikke fastsatt
siden prosjektet ikke er omtalt i gjeldende NTP og kun er gitt planmidler til utarbeid else av
kommunedelplan i statsbudsjettet.
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2 FORHOLD TIL ANN EN PL AN LEGGING

2.1 Overordnede planer
Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, med miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Fortetting og arealøkonomisering,
knutepunktutvikling og senterutvikling i forbindelse med videre utbygging (bolig og næring
understrekes som særlig viktig relatert til transportplanlegging, blant annet for å kunne
begrense transportbehovet). Det skal legges til grunn et langsiktig bærekraftig perspektiv
planleggingen samt gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene.

Rikspolitiske retningslinje, RPR, for å styrke barn og unges inte resser i
planleggingen

Retningslinjene tar sikte på at barn og unges interesser blir bedre ivaretatt i planleggingen
av det fysiske miljø. På kommun alt nivå innebærer dette at barn og unge blir delaktige
planprosesser og får mulighet til å uttale seg. Are aler og anlegg skal sikres mot forurensning
støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det tilrettelegges store nok og egnede
arealer for lek og utfoldelse. I den grad arealer som brukes til dette går tapt, skal det skaffes
fullverdige erstatn ingsarealer.

Rikspolitiske retningslinje, RPR, for vernede vassdrag

Siden 1973 har det blitt vedtatt flere verneplaner for vassdrag av Stortinget. Vernet gjaldt i
utgangspunktet mot kraftutbygging, men Stortinget har senere forutsatt at verneverdiene
hel ler ikke må undergraves av andre inngrep. Retningslinjen gjelder for hundremetersbeltet
og for spesielt verdifulle områder utenfor dette som har betydning for vassdragets
verneverdi.

Statlig planretningslinje for klima - og energiplanlegging (fastsatt 04.0 9.09)

Formålet med disse statlige planretningslinjene er å sikre :

At k ommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp
En mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene
A t kommunene bruker et bredt spekter av sine roll er og virkemidler i arbeidet med å
redusere klimagassutslipp

St.meld. nr. 26 (2006 - 2007): Regjeringens miljøpolitikk og rikets
miljøtilstand

Stortingsmeldingen «Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand» (RM) er regjeringens
viktigste dokument f or en samlet framstilling av miljøpolitikken.

Regjeringen vil utvikle en mer aktiv nasjonal arealpolitikk for å oppnå en bærekraftig
forvaltning av landets samlete arealressurser og skape gode fysiske omgivelser.
Arealpolitikken skal også bidra til reduse rte utslipp av klimagasser. Utbyggingsmønster og
transportsystem skal samordnes med sikte på redusert motorisert transportbehov og økt
bruk av kollektivtransport og sykkel framfor bil, og en trygg og effektiv trafikkavvikling.
Gjennom mer langsiktig og hel hetlig arealpolitikk skal nasjonale mål for lokal og regional
utvikling forenes med mål for bevaring av landskaps - , natur - og kulturverdier. I Meld. St. 26
(2012 - 2013) legger Regjeringen stor vekt på å utvikle denne delen av E16 som kan benyttes
som en ytr e «ring 4» utenfor Osloregionen og dermed bidra til avlastning av det hardt
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trafikkerte vegnettet i det sentrale Osloområdet. Utbyggingen vil bidra til næringslivsutvikling
i Jevnaker og Ringerike kommuner ved at den styrker den felles bo - og
arbeidsmarked sregionen Ringerike – Jevnaker. Utbyggingen vil også styrke planlagt
næringsutvikling. Bedre forhold for gang - og sykkeltrafikk er ytterligere et argument for
prosjektet.

St.meld. nr. 29 (96 - 97): Regional planlegging og arealpolitikk

Stortingsmeldingen o m regional planlegging og arealpolitikk signaliserer et ønske om å
prioritere overordnet planlegging, for bedre forvaltning av arealressursene. Det pekes på at
Norge har en lav befolkningstetthet, samtidig som bare 4 % av arealene i landet er dyrkbar
mark. Mesteparten av våre utbygde områder er konsentrert rundt den dyrkbare marken, og
skaper konflikter mellom ytterligere konsentrasjon og jordvern.

Det legges vekt på en mer strategisk innrettet areal - og transportplanlegging slik at
alternative areal og tr ansportstrategier på et tidlig tidspunkt vil kunne bidra til økt kvalitet og
effektivitet i planprosessene og gi et bedre grunnlag for politisk avveining og vedtak.
Følgende hensyn skal tillegges større vekt i planleggingen:

B iologisk mangfold
U tbyggings politikk og transportsystem
J ordvern
E stetikk og landskapsbilde
F unksjonshemmede

Regionale planer

Regional planstrategi for Buskerud 2013 - 2016
Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 2015 - 2020

Øvrige

Klima - og energihandlingspakke for Os loregionen
Den europeiske landskapskonvensjon

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (12.06.2015)

De nasjonale forventningene peker på oppgaver og interesser som regjeringen mener det er
viktig at fylkeskommunene og kommunene f okuserer på i planleggingen for å bidra til
gjennomføring av gjeldende nasjonal politikk.
Fylkeskommunene og kommunene fastsetter regionalt utbyggingsmønster, senterstruktur
og hovedtrekkene i transportsystemet, herunder knutepunkter for kollektivtrafikke n.
Gjennom planleggingen trekkes langsiktige grenser mellom by - og tettstedsområder og
store sammenhengende landbruks - , natur - og friluftsområder. Staten, fylkeskommunene og
kommunene legger vedtatte planer til grunn for egne vedtak.
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2.2 Kommunale planer

2.2.1 Ove rordnede planer

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2030, vedtatt 30.04.2015
Kommuneplanens arealdel 2007 - 2019, vedtatt 30.08.2007
Energi og klimaplan for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10.

2.2.2 Kommuneplanens arealdel – pågående revi d ering

Kommuneplanens areal del er under revidering. Forslag til ny arealdel for perioden 2017 -
2030 ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring etter vedtak i Formannskapet 25. april
2017. Planforslaget angir ønsket arealutvikling fram til 2030. Det er foreslått enkelte
end ringer i forhold til gjeldende kommuneplan i planområdet for E16 Nymoen - Eggemoen.
Område avsatt til Forsvaret er foreslått utvidet, slik at det omfatter hele Forsvarsbygg sin
eiendom. I tillegg er avgrensningen av hensynssonen (sikringssonen) rundt forsvar et
foreslått endret, og det er gitt egne bestemmelser for denne sonen. Videre er det foreslått en
hensynssone for friluftsliv nord for jernbanen.

2.2.3 Gjeldende reguleringsplaner

Figur 17 Vedtatte arealplaner i området so m ny E16 kan komme i berøring med er vist med blå skravur .
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1. Reguleringsplan for Eggemoen industriområde og flyplass, (PlanID 0605 - 272 - 03)

Planen ble vedtatt 06.02.2003 og med vedtak om mindre endring 20.06.2007. Planen
omfatter arealer til industri, kon tor, forretning, herberge, bevertning og flyplassrelatert
virksomhet. I tillegg er det regulert formål til landbruk, offentlig trafikkområde, flyplass med
sikkerhetssoner og parkbelter. Deler av området er realisert i henhold til planen. Området
inngår i n ytt forslag til områderegulering (omtalt senere).

2. Detaljregulering for E16 Eggemoen – Olum, (PlanID 0605 - 388 og 389)

Planen ble vedtatt 26.03.2015 og tilrettelegger for etablering av ny E16 mellom Eggemoen
og Olum. Foruten samferdselsformålene omfatte s planen i tilstøtende arealer i Ringerike
kommune av LNRF - områder. Tiltaket er ikke gjennomført, men forventes igangsatt i
inneværende NTP - periode. Avhengig av valg av korridor for ny E16 Nymoen – Eggemoen,
kan det bli behov for justeringer av veglinjer o g planen i sammenkoblingspunktet mellom de
to plantrekningene på Eggemoen.

3. Reguleringsplan for Trollmyra Avfallsplass, (PlanID 0605 - 209)

Planen ble vedtatt 26.09.1991 og omfatter massetak (for tildekking av avfall), landbruk,
naturvernområde og deponer ingsplass for avfall. Formålene er bygd i henhold til plan.

4. Reguleringsplan for NAF anlegg Eggemoen, (PlanID 0605 - 238)

Planen ble vedtatt 23.05.1996, og omfatter arealer til testbane/øvingsbane og go - cartbane
samt driftsveg for landbruket. Formålen e e r bygd i henhold til planen.

5. Reguleringsplan for Eggemoen nærøvingsområde, (PlanID 0605 - 208)

Planen ble vedtatt 28.02.1991. Arealet er regulert til nærøvingsområde for Forsvaret og tatt i
bruk. Forsvarets aktiviteter og bruk av området er endret i ett ertid som en konsekvens av
omorganiseringer. Området eies fortsatt av Forsvarsbygg.

6. Reguleringsplan for Ringerike skyte - og øvingsfelt, (PlanID 0605 - 229)

Planen ble vedtatt 29.09.1994 med formålet øvingsområder med tilhørende anlegg for
Forsvaret. Områ det er tatt i bruk i henhold til formålet, men Forsvarets aktiviteter og bruk av
området er endret i ettertid som en konsekvens av omorganiseringer. Området eies fortsatt
av Forsvarsbygg.

7. Reguleringsplan for Vågårdsmoen nord (PlanIF 0605 - 163,

Planen b le vedtatt 26.01.1984 og til rettelegger for boligutbygging. Formålene er bygd ut i
henhold til planen.

8. Reguleringsplan for Hensmoen (PlanID 0605_150 - 05)

Planen ble vedtatt 24.03. 1983 men det er vedtatt 5 mindre planendringer i ettertid i perioden
199 6 – 2013. Formålene i planen er offentlig tjenesteyting, industri, samferdselsformål og
grøntdrag, (turveg). Store deler av området er bygd ut i henhold til planen.

9 . Områderegulering for Follum, (PlanID 0605 - 343)

Planen ble vedtatt 31.03.2011. Arealene er avsatt til næring, bolig, infrastrukturanlegg,
grønnstruktur og naturområde i vassdrag. De arealene som grenser opp til dette planarbeidet
er avsatt til næring. Disse er så langt ikke utnyttet.
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10. Reguleringsplan for Treklyngen, (PlanID 0605 - 343)

Pla nen ble vedtatt 28.08.2014 og legger til rette for industri, boliger. Infrastruktur og
grønnstruktur. Arealene som grenser opp til planarbeidet er bolig og grønnstruktur.

11 . Reguleringsplan for Hovsmarka, (PlanID 0605 - 155)

Planen ble vedtatt 28.11.1985 og regulerer områder for industri, boliger, offentlige bygg,
bygninger til allmennyttige formål, landbruk, friområder, friluftsområder og infrastruktur.
I hovedtrekk grenser områdene avsatt til fri - og friluftsområder opp mot dette planarbeidet.

12. Regul eringsplan for Almemoen, (PlanID 0605 - 31 2 - 06)

Planen ble vedtatt av 26.05.2005 men det er vedtatt 6 mindre reguleringsendringer i ettertid i
tidsrommet 2005 – 2013.
Planen regulerer arealer til boliger, barnehage, infrastruktur, friområde og LNF.
Formålene er i hovedtrekk bygd ut i tråd med planen.

13. Reguleringsplan for Kistefos - museet (PlanID 0605 - 406)

Planen ble vedtatt 29.06.2017. Formålet med planen er primært ivaretakelse av kulturmiljøet
knyttet til Kistefos - museet og berører både Ringerike og Jev naker kommuner. Planen
omfatter også deler av reguleringsplanen for ny E16 Jevnaker – Olum i Ringerike kommune.
Planen stadfester imidlertid at vedtatt plan for E16 skal videreføres.

2.2.4 Reguleringsplaner under arbeid

Kartet under viser områder det er igang satt reguleringsplanarbeid der ny E1 6 kan komme i
berøring med planforslagene.

Figur 18 Områder hvor det er igangsatt planarbeid, der kommunedelplan for ny E16 kan komme i berøring med
planforslagene, er markert i kartet.
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1. Områderegulering for Eggemoen Aviation and Technology park (PlanID 0605 - 367)

Planforslaget legger opp til utvidelse av næringsaktiviteten på Eggemoen. Planprogram ble
fastsatt 21.05.2012. Planforslaget skal regulere arealer til kontor, industri, flyplassr elatert
virksomhet, lager, bevertning, overnatting, lufthavn, infrastruktur for øvrig, landbruk og
grønnstruktur.
Planen omfatter også arealer i vedtatt plan: «Eggemoen industriområde og flyplass, (PlanID
0605 - 272 - 03)». Statens vegvesen har fremmet innsige lse til planforslaget, og videre
planprosess avventer nå avklaring av innsigelsespunktene, herunder
avklaring av ny korridor for E16.

2. Områderegulering for næring/industri på Eggemoen (PlanID 0605 - 375)

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge fo r nærings - og industriformål som sikrer
tilgjengelige arealer for industrirettet næringsutvikling i kommunen. Det har også vært fokus
på å ivareta eksisterende turmuligheter i planområdet, og dermed ivareta det overordna
nettverket av stier og turløyper. N y korridor for E16 vil berøre planforslaget uavhengig av
hvilket alternativ som anbefales/vedtas. Planarbeidet avventer nå avklaring av ny korridor for
E16.

3. Reguleringsplan for Hensmoen grustak (PlanID 0605 - 379)

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser, sikre nasjonalt viktige sand - og grusressurser samt gi rammer for videre
drift av masseuttak. Planen var på høring og offentlig ettersyn våren 2017 med frist for
uttalelser 30.05.2017. Del er av området kan bli berørt som en konsekvens av omlegging av
adkomstveger i området.

4. Reguleringsplan for Risesletta, PlanID ikke fastlagt

Det har vært avholdt oppstartsmøte med kommunen vedrørende reguleringsplan for område
av Risesletta. Eventuelle konflikter med etablering av ny E16 og kryssetablering på Nymoen
må avklares i den videre prosessen. Planprosessen er ikke tatt videre etter oppstartsmøtet.

2.3 Vegplaner

2.3.1 KVU og KS1

Konseptvalgutredning (KVU) er en faglig statlig utredning i tidlig fase for store prosjekter,
strekninger og for transportsystem i byområder. I prinsippet skal KVU gjennomføres før
prosjektplanlegging etter Plan - og bygningsloven, men i byer og på lengre strekninger vil det
alltid foreligge planer på ulike detaljeringsnivå. I en K VU analyseres transportbehov og andre
samfunnsbehov og vurderer ulike prinsipielle måter å løse behovene på (konsepter).
KS1 er en ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutredningen.
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Det er gjennomført følgende utredninger i planområdet:

KVU /KS1 r v. 35 Hokksund - Åmot - Jevnaker

Utredningen anbefaler et konsept med en utbygging til
vegnormalstandard med samtidig kollektivsatsing for
strekningen rv. 35 Hokksund – Åmot – Jevnaker, (nå E16).
Det anbefales at kommunedelplan for avklaring av trasévalg
mello m Nymoen og Egg e moen startes opp.

KVU/KS1 for framtidig transportsystem i Hønefossområdet

I utredningen anbefaler Statens vegvesen Miljøkonseptet. Dette
innebærer en økt satsing på kollektivtransport og sykling og
gåing, redusert bilbruk i Høne foss sentrum og tiltak for å binde
bydelene bedre sammen. Det anbefales også at prosjektet E16
Nymoen – Eggemoen bygges, parallelt med at tiltak som inngår
i Miljøkonseptet iverksettes. Følsomhetsanalyser viser at
Miljøkonseptets måloppnåelse og netto nytt e styrkes dersom det
kombineres med dette E16 - prosjektet. I den sammenheng
understrekes det at E16 Nymoen - Eggemoen i seg selv ikke
legger til rette for en utvikling som oppfyller de behovene og
trafikale utfordringene som en eventuell bypakke må møte. De t
presiseres også at finansiering av E16 Nymoen – Eggemoen
bør holdes utenfor en eventuell Bypakke Hønefoss

2.3.2 Nasjonal transportplan

Stortingsmelding 33 (2016 – 2017) Nasjonal Transportplan 2018 – 2029

Regjeringens overordnede mål for transportpolitikken er:

« Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til
lavutslippssamfunnet ».

Det er videre fastsatt tre hovedmål:

Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet
Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen
Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og
redusere andre negative miljøkonsekvenser
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Nasjonal Transportplan omtaler hovedkorridorene for transportsystemet i Norge. E16 på
strekningen tilhører korridor 2 som har en samlet investeringsramme for veg og bane på ca.
7 mrd NOK i perioden 2018 - 2029. E16 Nymoen/Hensmoen – Eggemoen står ikke omtalt i
dokumentet, me n det er forslått utbygging av tilstøtende parsell mellom Eggemoen og Olum i
første seksårsperiode.

Strekninge n Nymoen - Hensmoen tilhører hovedkorridor 5 (Sandvika - Bergen med
tilknytninger), og strekningen er heller ikke nevnt under denne korridoren i NTP. Strekningen
Skaret - Hønefoss er prioritert i NTP, men avsluttes i Ve - krysset.

2.4 Jernbaneplaner
Det er under utarbeidelse reguleringsplan for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16
Høgkastet – Hønefoss. Planvedtak forventes i første del av 2018. Det er i NTP avsatt ca. 20
mrd NOK til jernbaneprosjektet i tiårsperioden med forventet byggestart i 2021/22. Tiltaket
skal gi reisetid på om lag 35 minutter mellom Oslo og Hønefoss.

2.5 Luftfart
Den privateide Hønefoss flyplass, Eggemoen (ENEG), har som mål å avlaste og bygge et
teknologisk miljø for luftfart i verdensklasse. Rullebanen ble reetablert i 2010 og er
kvalitetss ikret av Avinor og Luftfartstilsynet.

Flyplassen er gunstig plassert på en høyde, med god avstand til boligbebyggelse. Dette gjør
problematikken rundt støy mindre komplisert, i tillegg bidrar det til økt sikkerhet.

Flyplassen benyttes i dag både av priva te, offentlige og næringsaktører.
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3 DAGENS SITU ASJON
E16 mellom Nymoen/Hensmoen og Eggemoen er i dag en tofelts veg med varierende
standard.

Fra Hensmoen industriområde til Nymoenkrysset (Ådalsveien) er vegen fri for kryss i plan
og det er kun en direkte a tkomst til vegen fra Nærstadmarka (privat). Strekningen har slake
kurver, gul midtstripe og fartsgrensen på strekningen er 80 km/t. Boligfeltet ligger på begge
sider av E16 rett nord for Risesletta.

Fra Risesletta til krysset til Almemoen har E16 en lavere vegstandard, med fartsgrense 60
km/t, flere krappe kurver og ikke noe separat tilbud til myke trafikanter. På strekningen er
det en del spredt bebyggelse og næringsvirksomhet som har direkte adkomst til vegen.

Fra Almemoen og ned til Gummikrysset er far tsgrensen 50 km/t, det er god sikt og en
separat g/s - veg med kryssing av E16 i kulvert for myke trafikanter. Gummikrysset er et T -
kryss mellom E16 og fv. 35 inn mot Hønefoss sentrum, hvor det til tider kan være kø.

Figur 19 Overs iktskart over planområdet med dagens vegnett.

Fra Gummikrysset til Eggemobakkene går E16 gjennom et område med dyrket mark.
Terrenget er flatt og oversiktlig, det er separat g/s - veg frem til avkjøringen til Nærstadmarka.
Fartsgrensen er 70 km/t. På denne strekningen er det flere private avkjørsler, samt et
kanalisert T - kryss inn til Hvalsmoen. Fra avkjøringen til Nærstadmarka og frem til
Eggemobakkene er det flere krappe kurver på E16.

Eggemobakken har en lengde på ca. 1,5 km og stigning på 9 % med til d els smal
vegbredde . Stigningen gjør at tunge kjøretøy får redusert hastighet opp bakken, samt at
denne trafikantgruppen kan få problemer med å komme opp bakken vinterstid. På toppen av
Eggemobakken er fartsgrensen satt opp til 80 km/t rett før avkjøringen til NAF - banen. E16
går videre på Eggemoplatået i retning Jevnaker, med kanalisert T - kryss til Eggemoen
næringspark og T - kryss med forbikjøringslomme til Viul. Det er ikke noe tilbud til myke
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trafikanter fra avkjøringen til Nærstadmarka og til kommune - grens a til Jevnaker langs med
dagens E16. Et alternativ for myke trafikanter er å bruke sko g sbilvegnettet i Nærstadmarka
og på Eggemoen.

3.1 Arealbruk

Ringerike kommune har et
areal på ca. 1550 km², hvor
skog dominerer med ca. 1200
km². Dyrkamark utgjør ca. 80
km² og ca. 5 km² er
industri/servicetjenester (SSB).

Antall husholdninger i Ringerike
kommune ligger på rundt
14 .000 (SSB 201 6 ).
Kommunesenteret og
bysenteret ligger i Hønefoss
med ca. 1 5 . 5 00 innbyggere av
kommunens samlede
innbyggertall på 26.000 .

Figur 20 Arealbruk i planområdet ( NIBIO )

Ringerike kommunes
kommuneplan for 2007 - 2019
viser framtidig arealbruk. Det er
avsatt aktuelle korridorer for ny
E16, men d isse er ikke gitt
rettsvirkning .

Figur 21 Utdrag fra kommuneplankart (2007 - 2019) over aktuelt planområde for ny E16 (tidligere rv35) Nymoen -
Eggemoen.
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3.2 Dagens vegtrafikk
Årsdøgntrafikken (ÅDT) på E16 mellom kommunegrensa til Jevnaker og Hensmoen er
hentet fra Norsk Vegdatabank (NVDB).

Figur 22 Trafikkbelastning på dagens vegnett (Årsdøgntrafikk 2015: kilde NVDB)

Trafikken sør for planområdet og inn til Hønefoss sentrum er vesentlig høyere. Der ligger
ÅDT på mellom 15000 og 20000 biler pr døgn i snitt og d et er til tider kødannelser i sentrum.

3.3 Kollektivtrafikk
Følgende bussruter kjører på E16 innenfor planområdet:

Rute 720 Hønefoss – Jevnaker – Bjoneroa – Dokka (Opplandstrafikk)
Rute 150 Lillehammer – Gjøvik – Brandbu – Hønefoss (Opplandstrafikk)
Rute 701 Jevnaker (Toso) – Hønefoss (Opplandstrafikk .
Rute 221 Hønefoss sentrum – J evnaker rutebilstasjon (Brakar)
Rute 225 Hønefoss – Knestang – Viul (Brakar)
Rute 232 Hønefoss – Hensmoen – Hallingby – Nes i Ådal (Brakar).
Rute 260 Sundvolden – Hønefoss – Jevn aker – Lunner – OSL (Askeladden)

Rute 232 har forskjellig målpunkt til ulike tider på døgnet. Rutene og stoppesteder er vist i
illustrasjonen under.
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Figur 23 Illustrasjonen viser bussruter og busstopp i planområdet for lokale og regionale ruter .

3.4 T rafikkulykker

Figur 24 Oversikt over personskadeulykker i perioden 2007 – 2016.
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I perioden 2007 – 201 6 har det skjedd 3 5 trafikkulykker med personskade på E16 fra
kommunegrensen mot Jevnaker til ca. 200 m n ord for T - krysset på Hensmoen. Totalt har 55
personer blitt skadet i de 3 5 ulykkene , hvorav 4 hardt skadd og 51 lettere skadd . De
strekningene som er mest ulykkes utsatt er fra avkjøringen til Nærstadmarka til krysset ved
NAF - senteret hvor det har skjedd 1 5 ulykker i perioden.

3.5 Forurensning

3.5.1 Støy

Fra Hensmoen til «Gummikrysset» og videre mot Eggemoen langs dag ens E16 er ca. 24
boliger utsatt for støy mer enn 65 dBA (rød støysone) og ca. 214 boliger me d støy mer enn
55 dBA (gul støysone). Området rundt Ny moen og Gummikrysset er mest utsatt for støy
innenfor planområdet.

Figur 25 Støysituasjonen i 20 1 4 med beregnet trafikk.

3.5.2 Lokal luftforurensning

B oliger som i dag ligger langs E16 fra Hensmoen mot Gummikrysset og videre mot
Eggemo en blir ikke utsatt for luftforurensning fra vegtrafikken som overskrider kravene i
Forurensningsforskriften. Vegstrekningene har lavere trafikk enn 10 000 kjt/døgn og det er
lite stillestående kø på disse strekningene.
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3.5.3 Vann strenger

Nærstadmarka utgjøres av to uavhengige bekkesystemer. Den østre, Hagabekken har sitt
nedbørsfelt tilknyttet Nærstadsmarka. Influensområdet grenser opp mot Randselva.
Hagabekken blir i dag brukt til å sette ut ørretsmolt for rekruttering til de lokale
ørretstammene. Hagabekken hadde tidligere drikkevannskvalitet, men i dag er bekken
forurenset av kloakk og annen overflateavrenning.

Det vestre bekkedraget i Nærstadmarka har mindre vannføring enn Hagabekken, og på
grunn av den lave temperaturen i vannet kan man anta at mye av va nnføring en skyldes
grunnvannstilsig.

3.6 Landskapsbilde
Planområdet domineres av det store og flate Eggemoplatået som står i sterk kontrast til det
intakte ravinelandskapet Nærstadmarka. I øst avgrenses planområdet av den
meandrerende Randselva, som har sk året seg ned i den mektige grusmorenen.

Eggemoen, som er Norges største grusavsetning dannet under siste istid, er relativt flat med
mye furuskog. Dette er et ensartet område, brutt opp av Eggemoen flyplass med tilhørende
næringsbebyggelse og Forsvarets a nlegg.

Ravinelandskapet er meget kupert og variert, men terrengformene er delvis kamuflert av
tettvokst skog. Boligfeltet på Nymoen fra 80 - tallet ligger på kanten av ravine området i vest.
Gården Nærstad sør i ravinen ligger på en høyde med utsikt mot Egg emoen.

Noe jordbrukslandskap inngår i planområdet sør og nord for ravinen. Dødisgropene i den
nordøstre del av planområdet danner en markert overgang fra den flate Eggemoen.

3.7 Kulturmiljø

Figur 26 Utsnitt fra kulturminnedatabas en Askeladden som viser kjente kulturminner i området .

Eggemoen består av en enorm sandmorene som domineres av furuskog. Området har vært
viktig for å skaffe ressurser fra utmarka, som vilt, tjære og ved til brensel. Dette kommer til
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uttrykk ved alle fang stgropene, tjæreanleggene og kullgropene som er kjent i området. I
utkanten av utredningsområdet i nord og sør ligger gårdsbebyggelse ved Egge og Vågård.
Ved Vågård er det kjent automatisk fredete gravhauger fra jernalderen.

Eggemoen leir ble etablert av den tyske okkupasjonsmakten som flyplass under andre
verdenskrig. Flere av bygningene i det sentrale leirområd et er fredet etter forskrift.

3.8 Nærmiljø og friluftsliv
Eggemoen - platået er et svært populært turområde. Det er etablert et løypenett både for
l angrenn og oppmerkede stier for fotturer. Terrenget er flatt og furuskogen er åpen noe som
gjør det enkelt for alle å bruke området til rekreasjon og trening. Terrengsykling og
turorientering er også populære aktiviteter på Eggemoen - platået. Store deler av turområdet
på platået inngår i to ulike områdeplaner. Disse er imidlertid ikke vedtatt. (se kap 3.2.4 ).

Ravinelandskapet i Nærstadmarka er også et mye benyttet friluftsområde. Det er særlig
sykling langs skogsbilvegene innover Nærstadmarka som er populær t .

3.9 Naturmangfold
Vegetasjonen er markert forskjellig med furuskog på Eggemoen, og med opprinnelig
løvskog i Nærstadmarka – trolig gråor - heggeskog. I dag består store deler av
Nærstadmarka av plantet gran. Langs kanten av moen ut mot Nærstadmarka er det e n mer
artsrik vegetasjon som er mindre preget av lyngarter, men med flere næringskrevende arter.

Bekken i den vestre delen av Nærstadmarka antar man er fiskeløs , men i utløpet til
Randselva finnes det bl.a. gjedde og flere andre fiskeslag. I Hagabekken er det registret
ørret nedenfor «fossen» som er et vandringshinder. Det er lagt ut gytegrus og satt ut ørret i
den nedre delen av bekken.

Det finnes flere kjente trekkveier for hjortevilt i Nærstadmarka. Påkjørsler av rådyr er
betydelig flere enn av elg og påkjørslene er særlig konsentrert ved Alme og opp
Eggemobakken.

For fugleliv er artsmangfoldet størst nede langs elveskråningene og i ravinene og relativ lav
oppe på furumoen.

3.10 Naturressurser
Det meste av naturressurser innen planområdet består av skog, jordbruk og grusressurser
(masseuttak).

På Eggemoen - platået er det høyreist furuskog (sandfuruskog) som har en høy bonitet .
Nærstadmarka har også skog med høy bonitet. Denne domineres av plantet gran, men med
innslag av løvskog i visse områder.

Korn og g rasproduksjon innenfor planområdet ligger i dag langs dagens E16 fra
Gummikrysset til Eggemobakken. Det er også noen mindre jordbruksområder inne i
Nærstadmarka og ved Hensmoen. Eggemoen - platået som i dag består av sandfuruskog har
et potensial for oppdyrk ing.

Eggemoen - platået er blant Norges største grusreserver.
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3.11 Reiseopplevelse
Eggemoen og Nærstadmarka har unike landskapskvaliteter som er ønskelig å få frem for de
reisende og skal derfor vektlegges i planarbeidet.

3.12 Eiendomsstruktur
Dagens eiendomsstr uktur i planområdet består av 5 - 6 større eiendommer på Eggemoen og
Nærstadmarka. Ved Hensmoen, Nymoen og Gummikrysset er området preget av mindre
landbrukseiendommer, boligfelt og næringseiendommer.

Figur 27 Oversiktskart med e iendomsgrenser .

3.13 Geologi og geoteknikk
Dalen mellom Nymoen, Hensmoen og Eggemoen er omkring 1,5 km bred og 2 km lang i
nord - syd retning og er preget av raviner. Eggemoen, Hensmoen og delvis Nymoen ligger på
høyde mellom kote 170 og 190. Den generelle skrå ningshelningen fra omkringliggende
platåer ned mot dalen, varierer fra 20 til 30 grader på de brattere partiene.

Dypeste delen av ravine dalen er langs Hagabekken som starter nord for Høgfoss og går
sørover parallelt med vegen i retning Krokerud. Koten på vegen i syd er omkring 80, men
stiger gradvis i retning nord til kote 120 før vegen svinger. Ved enden av dalen gjør vegen en
180 graders sving mot øst og fortsetter mot Eggemoen platået .

Generelt er terrenget nede i hoveddalen preget av et stort antall mi ndre ravinedaler.
Hovedretningen på de største ravinedalen ser ut til å være nord - syd med mindre ravinedaler
ut til siden for disse.
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Kvartærgeologi

Eggemoplatået er det som vi kaller en brerandavsetning. Under den siste istiden var deler
av sokkelen og fa stlands - Norge dekket av is og for ca. 9500 år siden lå selve isfronten ved
Hønefossområdet. På grunn av den store tyngden av isen, har området ligget ca. 200 m
lavere enn dagens overflate slik at havet har ligget inn over Tyrifjorden. På grunn av at salte
v annmasser strakte seg inn over Tyrifjordbassenget, ble det avsatt store mengder leire på
sjøbunnen inn mot og under dagens platå på Eggemoen. Under denne perioden lå selve
istungen i Randsfjorden. Senere rykket breen fram igjen og avsatte suksessivt grove re og
grovere materiale bestående av sand og grus over den leirete sjøbunnen. I siste fase lå
isfronten ved dagens fylkesgrense og breelver avsatte grovt materiale som stein og grus
horisontalt på toppen av allerede avsatte lag. Dette topplaget varierer fr a 6 - 7 meter i nord til
under 1 meter ved terrassekanten i sør, og utgjør de store grusressursene på Eggemoen.
Den finere sanden under det grove topplaget har en mektighet på 30 - 40 m. Underst ligger
de marine sedimentene som silt og leire.

Figur 28 Kvartærgeologisk kart over undersøkelsesområdet, etter Østmo et al. 1978 og NordahlOlsen 1994.

Det er gjennomført et borprogram i 2016/2017 for kartlegging av grunnforholdene i
ravineområdet.

Fjellforhold

Det er registrert enkelte fjel lblotninger langs hoveddalen langs Hagabekken, midt og nord i
ravinedalen .
Ut fra grunnboringene kan det synes som om det er fjell innenfor 50 - 80 m dybde over
midtre og sørlig delen av dalen mens det mot nordre delen i østre og vestre rand ikke er
påtruf fet fjell. Unntaket er helt i nord mot Høgfoss hvor boringer mellom 2 - 12 m viser fjell.

Det er tidligere også utført seismikk i området som gir en indikasjon på fjelloverflate n .
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Det er etter en samlet vurdering av seismikk, og grunnundersøkelser tolke t koten for den
sannsynlig fjelloverflaten . Antatt d ybde til fjell for de aktuelle korridorene er vist i figuren
under.

Figur 29 Dybde til fjell. Fjellloverflaten er vist med sort stiplet strek. Dybden varierer mellom 10 og 80 m eter.

Løsmasser

Generell lagdeling over store deler av ravine dalen er som følger: Under terreng består
løsmassene av et middels fast siltig leirlag over et fast leirlag. Deretter er det hard morene
ned til fjell. Det kan forekomme variasjon av denne genere lle laginndelingen. Bla. er det
innslag av lag av sandige materialer og silt. Det øvre laget er ofte mellom 10 – 20 m tykt.
Tykkelsen av underliggende lag av fast leire varierer, men er i hovedtrekk mer enn 20 m tykt.
Midtre delen av dalen har mer leirige masser enn kanten mot Eggemoplatået på østre siden
av dalen. I overgangen til Eggemoplatået er det indikasjon er på at det er sandige masser fra
kote 190 ned til omkring kote 150 hvor massen går over til et fast leirlag.
K anten av dalen mot Nymoen i vest er preget av mer fast leirig materiale under terreng. Det
er forventet mer sandige masser i øvre lag lengre vest for disse boringene.
Nordre treskel er også undersøk t . Disse viser at det er forholdsvis grunt til fjell på mellom 2 –
12 m under terreng. Toppm a ssen her består av sandige masser med innslag av siltig leire.

Hydrologi og poretrykk

Grunnvannet er ikke målt under grunnundersøkelsene. Det renner flere bekker gjennom
dalen i nord syd retning. Flere av disse har sitt utspring i nord. Det er også mindre bekker
som renner ned i dalen både fra Nymoen og Eggemoen.
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Under grunnundersøkelsene ble det registrert størst avrenning fra Nymoen. Her var det også
meget bløte masser i topplaget med lite bæring. Det ble også registrert avrenning med
erosjon fra dalsiden e mot Nymoen.

Tidligere grunnundersøkelser og NINA rapport viser til mulig avrenning fra Eggemoenplatået.
Det er på bakgrunn av dette forventet enkelte vannførende lag langs ytterkant av ravinedalen
både mot Nymoen og Eggemoen. Videre kan det ikke utelukke s vannførende lag i nærheten
av terskelen i nord ved Høgfoss og delvis langs Hagabekken.

Kvikkleire

Det er antydet forekomster av kvikkleire sør for Nymoen. Dette er et tynt lag på 1 - 2 m og
betegnes som materialer med sprøbruddegenskaper. Denne forekomste n opptrer over et
begrenset område. Det er utført prøvetaking i krysset ved Svinefoss. Her viser prøven
tilnærmet null motstand rundt 7,5 m dybde som kan indikere kvikkleireforekomster .

Det er ellers i dalen ingen indikasjoner på kvikkleir e fra utførte un dersøkelser . Det kan likevel
ikke utelukkes begrensede lommer av kvikkleire, trolig pga. lokal utvasking.

Skred og flom

Grunneier har opplyst at det mulig har vært utglidninger og kvikkleireskred i området ved
Nymoen. Det er ikke registrert kvikkleire i de t aktuelle om rådet. Det er mulig at vann har
forårsaket utglidninger her da det er et forholdsvis lagdelt og vannmettet område med tegn til
utvasking i enkelte bekkeløp.

I kvartærgeologiske kart fra NGU, er det registrert skredaktiviteter langs Nymoen og E gge.
Omfang , type og historikk er ukjent. Det er ikke registrert flomutsatte områder i planområdet.
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4 BESKRIVELSE AV TILTA KET

E16 inngår i riksvegnettet. Standard på ny veg fastsettes ut i fra kravene i Statens vegvesens
håndbok N100 Veg - og gateutforming, hvor prognose for framtidig trafikk på vegnettet og
vegens funksjon er premissgivende .

4.1 Trafikkprognoser og standardvalg
Det er gjennomført modell beregninger av trafikkbelastning på hovedvegnettet for dagens
situasjon og i 2044 – 20 år etter forventet vegå pning. Det er benyttet Regional Transport
Modell , (RTM), i kjøringene. Modellen er kalibrert mot registrerte trafikkstrømmer i en rekke
snitt. For prognosesituasjonen, (2044), er det lagt inn prosjekter som er forventet sluttført på
dette tidspunktet. Dett e gjelder blant annet :

Rv.4 Roa - Gran grense
Rv.4 Lunner grense - Jaren
E18 Lysaker - Ramstadsletta
E16 Bjørum - S karet
E16 Eggemoen - Olum
E16 Skaret - Hønefoss

Transportmodellen legger nye befolkningsdata med referanser til SSB’s statistikker til gru nn .
Disse er tilpasset noe med hensyn til befolkningsvekst på Ringerike .

På Eggemoplatået er det forventet å få en sterk økning i antallet arbeidsplasser som følge av
utbygging av næringsparken . Modellen legger til grunn at antall arbeidsplasser øker fra ca.
300 arbeidsplasser i dag til ca. 1 5 00 arbeidsplasser i 20 4 4 noe som grovt regnet utgjør en
tredobling av trafikken til og fra området.

Figur 30 Forventet trafikk på eksisterende vegnett i 2044. Bereg ningene er utført med State ns vegvesens
regionale trafikkmodell.
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Planarbeidet har tatt utgangspunkt i beregnet trafikk i dimensjoneringsåret som er 20 år etter
forutsatt åpning. Utførte beregninger viser at ny veg vil få en trafikkmengde i 2044
tilsvarende 10000 – 11000 kjøretøy/dø gn. Trafikkberegningene tilsier da at det skal bygges
en tofelts veg med fysisk midtdeler og forbikjøringsfelt.

Under er det gjort noen betrak t ninger knyttet til trafikkmodellen der man har vurdert
trafikkutviklingen ut i fra hvordan ulike føringer kan på virke trafikkfordeling mellom gammel
og ny veg. Beregningseksempelet tar utgangspunkt i en trafikkmengde tilsvarende 10000
kjøretøy/døgn.

Ved å øke hastigheten fra 90 km/time til 110 km/time på ny veg , vil ca. 500 flere
kjør e tøy velge å benytte ny veg. Tr afikken på ny veg vil da i 2044 være ca. 10500
kjøretøy/døgn.
Legger man inn e n fartsbegrensning på dagens veg i Eggemobakkene til 40 km/time,
så vil 3500 kjøretøy i stedet velge ny veg framfor den gamle. Trafikken på ny veg vil
da i 2044 være ca. 13500 kj øretøy/døgn.
Velger man å stenge gammel veg ved Eggemobakken helt for gjennomgangstrafikk,
vil ny veg få overført ca. 4000 kjøretøy/døgn, slik at samlet ÅDT blir 14000 i 2044.
U tbygging av r v. 35 mellom Hokksund og Hønefoss til høystandardveg synes å føre
til en marginal økning i trafikk på strekningen Nymoen – Eggemoen.

Beregningene som er gjort indikerer at trafikken på ny veg kan komme til å ligge opp mot
grensen for 4 felts veg som er 12000 kjt/døgn. Usikkerheten i modellen som er brukt er
større på en kelt lenker enn på hele studieområdet. Modellusikkerheten er lik for alle
alternativer, slik at den dermed er egnet til å belyse sammenligning mellom korridorer. Det
må derfor gjøres mer detaljerte trafikkberegninger i neste planfase som grunnlag for
dimen sjonering

4.2 Vegstandard

4.2.1 E16

Tverrprofilet planlegges i tråd med dimensjoneringsklasse H5 (to - feltsveg med midtdeler),
men det benyttes geometriske krav fra dimensjoneringsklasse H8 (4 - feltsveg) for å
tilrettelegge for en mulig framtidig u tvidelse til 4 - felt s motorveg.

Normalprofilet for vegklasse H5 er vist i illustrasjonen under.

Figur 31 Tverrprofil for dimensjoneringsklasse H5 nasjonale hovedveger og øvrige hovedveger, ÅDT 6000 - 12 000
og fartsgrense 90 km/t (mål i m).
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Ved etabl ering av vegklasse H5 med midtdeler er det stilt krav om etablering av
forbikjøringsstrekninger. Der disse anlegges vil tverrsnittet se ut som illustrasjonen under.

Figur 32 Tverrprofil H5 med forbikjøringsfelt, bredde 14,75 meter .

Horisontalgeometri på br u skal økes med 50% i forhold til minimums krav for å få tilstrekkelig
sikt gjennom innerkurven.

Dimensjonerende hastighet Normalkrav (m) Horisontalkurve bro (m)
110 km/t 800 1200
90 km/t 450 675

Dersom man i framtida pga traf ikkvekst ser for seg å utvide vegen for å øke kapasiteten, vil
tverrsnittet etter dagens normaler bli som i illustrasjonen under. Planen tar høyde for en slik
utvidelse.

Figur 33 Vegklasse H8 (ÅDT 12.000 – 20.000) .

Ramper i kryss utformes som vist i figuren under.

Figur 34 Normalprofil ramper i kryss .
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Lengden på av - og påkjøringsramper skal dimensjoneres etter følgende prinsipp:

Hastighet Stigning Horisontal
radius

Akselerasjon Retardasjon Avslutning

90 1) 0% 80 185 103 40
110 2) 0% 150 211 107 60

Lokalveger; hovedveger og samleveger bygges i henhold til vegvesenets normaler men med
tilpasninger til standard på eksisterende veg. Gang - og sykkelveger skal bygges i henhold til
vegvesenets normaler. Dri ftsveg er bygges med vegbredde min 4,0m, etter minimumskrav fra
Normaler for Landbruksveger 2013, for vegklasse 7 traktorveg. Turstier på Eggemoen legges
til nye krysningspunkt .

E16 bygges avkjørselsfri. Alle kryss på ny E16 blir planskilte kryss, dimensjon ert for
hovedvegens skiltede hastighet. Minimum kryssavstand bør være 3km for H8 og 1km for
H5.

4.2.2 Fri høyde

Krav til minste fri høyde:

Veg i dagen: 4,90m. Gjelder hele kjørebanen og skuldre.
Veg under lette overgangsbruer: 5,90m. Gjelder hele kjøreb anen.
Gang - sykkelveger. 3,50m.
Krav til fri høyde innenfor sikkerhetssonen uten rekkverk er vist under.

Minimum sikkerhetsavstand ved hastighet 90 km/t
eller høyere, S=10m.

4.2.3 Avlastet vegnett

Eksisterende E16 blir lokalveg, skiltet hastighet vi l bl i vurdert i senere planfase . Vegen skal
tilrettelegges og prioriteres for kollekt ivtrafikk, syklende og gående.

4.2.4 Belysning

Ny E16 bør ihht. krav i Vegnormalene belyses. Detaljert plan utarbeides i neste planfase.

Figur 35 Frihøydekrav i sikker hetssonen langs E16.
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4.2.5 VA

Overvannsanlegg langs vegen (sluk, ve ggrøft og overvannsledninger) dimensjoneres for en
returperiode på 100 år, mens stikkrenner dimensjoneres for en returperiode på 200 år.

Det er et krav i Vannforskriften at nye tiltak ikke skal forringe vannkvaliteten i nedstrøms
vassdrag.

For dagsonen e f oreslås det infiltrasjonsgrøfter med filtermasse på den østre delen av
strekningen. Det kan være aktuelt å etablere rensedammer for å ta imot overflatevann fra
bruene.

Ved utvidelse av dagens tverrsnitt på E16 plasseres stikkrenner, så langt det er mulig, der
eksisterende stikkrenner ligger slik at vannveger opprettholdes. Avstanden mellom
stikkrenner bør ikke overstige 100 meter, men kan økes etter faglige vurderinger. Utløp fra
stikkrenner i fyllingsskråning må erosjonssikres. Dersom åpne nedføringsrenner vurderes
bør disse etableres med energidrepere slik at vannhastigheten bremses. Detaljert plan
utarbeides i neste planfase.

Håndtering av overvann i anleggsfasen skal inngå i plan for ytre miljø, YM - plan. Detaljert
plan utarbeides i neste planfase.

Eksist erende jordbruksdrenering og vanningsanlegg som avskjæres ved kryssing dyrka mark
må reetableres. Drensrør skal ikke ha utløp til veggrøft, i utgangspunktet skal jordbruksvann /
terrengvann skilles fra vegvann. Jordbruksvanningsanlegg som er berørt blir la gt om / vurdert
flyttet iht . fremtidig behov. Evt. vanningsanlegg med pumpehus/pumper og tilhørende
ledningsnett skal være funksjonelle i hele vekstsesongen under anlegget. Detaljering vil skje
i neste planfase.

E16 berører eksisterende kommunaltekniske VA anlegg flere steder. Disse må legges om /
reetableres. Detaljert plan utarbeides i en senere planfase.
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5 ALTERN ATIVER

5.1 Overordnet beskrivelse
Ny E16 skal planlegges etter dimensjoneringsklasse H5, men horisontal - og vertikalkurvatur
skal søke å tilfredssti lle krave ne til dimensjoneringsklasse H8. Konstruksjoner på ny E16
forutsettes om 2 - felts ve g . Mulighet for evt. senere utbygging til 4 - felt skal sikres.

Figur 36 Oversiktskart over de tre alternative korridore ne A,B og C som le gges til grunn for utredningsarbeidet .

Ny veg etableres med forbikjøringsstrekning, en i hver kjøreretning. For alle alternativene
plasseres disse på Eggemoenplatået.

For korridor C er det også gjort en vurdering av i første omgang kun å bygge ut streknin gen
mellom Hensmoen og Eggemoen. Dette er synliggjort i de følgende kapitlene, men er ikke
spesifikt tatt inn i de enkelte temautredningene med unntak av for støyvurderinger.
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5.2 Korridor A

Figur 37 Korridor A. Kryss etableres ved Nym oen og langs eksisterende E16 ved grensa mot Jevnaker, på
Eggemoen, og er illustrert med sirkler i kartet.

Hovedlinja

Traséen tar av fra eksisterende E16 ved Nymoen og dreier rett østover i retning
Eggemoenplatået der den tangerer flyplassområdet i sør - ves tre del. Videre østover følger
traséen eksisterende veg før den knyttes til vedtatt plan for ny E16 mellom Jevnaker ,
(Eggemoen), og Olum .

Figur 38 Korridor A sett fra krysset ved Nymoen og østover mot flyplassen på Eggemoen. Illu strasjonen viser en
fylling som slår ut i Follumvegen. Tiltak for å unngå dette innarbeides i neste planfase.
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Over ravinedalen i Nærstadmarka anlegges to lange bruer med ca. lengder 480 og 690
meter .

Eksisterende E16 mellom Nymoen og Hensmoen, i retning Va ldres, opprettholdes som i dag.
E16 m ellom Gummikrysset og Jevnaker grense vil få lokalvegfunksjon .

Ny veg knyttes til eksisterende vegsystem med toplanskryss ved Nymoen og ved
Eggemoen/Jevnaker grense.

Kryss

Det foreslås to planskilte kryss i dette alte rnativet, et ved Nymoen og et på Eggemoen vest
for Jevnaker. I tillegg reetableres krysset til næringsarealene på Eggemoen når vegsystemet
er omarbeidet. De t re kryssenes utforming er vist i illustrasjonene under.

Figur 39 Korrido r A. Kryss ved Nymoen. Bilia ned til høyre. Bebyggelsen på Nymoen lengst opp i illustrasjonen.

Figur 40 Korridor A. Nytt kryss til Forsvaret og næringsarealene på Eggemoen, til erstatning for dagens, foreslås
etablert som rundkjø ring. NAF - bana nede i venstre kant.



Hoveddo kument - revidert planbeskrivelse KU

E16 Nymoen - Eggemoen

34

Figur 41 Korridor A. Kryss ved Eggemoen. Jevnaker/B ergermoen i bakgrunn en .

Lokalvegen mellom Jevnaker og Hønefoss knyttes til i krysset og føres i bru over ny E16. Ny
gang - og sykkelveg følger lokalvegen på nordsiden av denne. Ramper for på - og avkjøring til
ny E16 kobles til sekundærvegnettet med en rundkjøring på hver side av ny veg, (ruterkryss).

Gang - og sykkelveger

Det opparbeides gang - og sykkelvegforbindelser mellom Gummikrysset og Hensm oen, samt
mellom Nærstadmarka, (der dagens g/s - veg slutter), og Jevnaker ved Bergermoen. Det er
planlagt for parallelført gang - og sykkelveg i Eggemobakken . Dette må imidlertid vurderes
nærmere i neste planfase da terrenget her byr på særskilte tekniske ut fordringer. Tiltak for
gående og syklende er tilnærmet identiske for de tre alternativene og beskrives ikke
nærmere for korridor B og C.
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Figur 42 Korridor A. Eksisterende og ny e gang - og sykkelvegforbindelser . Løsningene er tilnær met identisk også
for alternativene B og C.

Konstruksjoner

Det bygges i alt 8 konstruksjoner i dette alternativet. De fleste i tilknytning til kryss, men over
ravi n edalene i Nærstadmarka må det etableres to lange bruer. Disse er vist i skissene under.

Fi gur 43 Plan og oppriss av brua nærmest Nymoen. Brua vil få 5 søyler/6 spenn.
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Figur 44 Korridor A. Perspektiv av bru i vestre del av ravinedalen. Boligene på Nymoen i bakgrunnen til høyre .

Figur 45 Korridor A. Plan og oppriss av brua i østre del av ravinedalen. Brua vil få 7 søyler/8 spenn.

Figur 46 Korridor A. Østre bru i Nærstadmarka. Eksisterende E16 skimtes nede til høyre. Brua ligger på det
meste ca. 70 meter over terreng.
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Kollektiv

Kollektivtilbudet opprettholdes som i dag, dvs . følger eksisterende vegnett. Med redusert
trafikk langs dagens E16, forventes framkommeligheten for kollektivtransporten å bli noe
bedret.

Trafikk

Ved etablering av nytt vegsys tem i korridor A forventes ca . 2/3 av trafikkmengden å
overføres til ny veg. Beregningsmodellen viser videre at en betydelig større andel trafikk
forventes å benytte E16 videre vestover i retning Ve - krysset . Trafikken gjennom sentrum av
Hønefoss (over Høne foss bru ) er beregnet til å bli reduser t med rundt 6000 kjøretøy/døgn i
dette alternativet. Skissa under viser hvordan trafikken vil fordele seg i det nye vegnettet.

Figur 47 Korridor A. Det forventes ca . 10700 kjøretøy/døgn på de n nye vegen i 20 4 4 .Trafikken på eksisterende
veg mellom Hønefoss og Jevnaker ligger på under det halve av dagens nivå .
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5.3 Korridor B

Figur 48 Korridor B . Kryss etableres ved Nymoen og ved grensa mot Jevnaker, på Eggemoen, og er illus trert med
sirkler i kartet.

Hovedlinja

Traséen tar av fra eksisterende E16 ved Nymoen og dreier nordøstover i retning
Eggemoenplatået . Videre østover følger traséen eiendomsgrensa til Forsvaret i sør før den
dreier sør - østover rundt rullebanen på Eggemoen flyplass og knyttes til vedtatt plan for ny
E16 mellom Eggemoen og Olum. Alternativet vil innebære en mindre justering av vedtatt
reguleringsplan i tilknytningspunktet.

Figur 49 Korridor B sett fra krysset ved Nymoen og østover m ot flyplassen på Eggemoen. Linja ligger en god del
lengre nord i Nærstadmarka enn A og tangerer nordsiden av et oppdyrket areal sentralt i området.
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Over ravinedalen i Nærstadmarka anlegges to lange bruer med ca. lengde 5 3 0 og 6 4 0
meter.
Eksisterende E16 m ellom Nymoen og Hensmoen opprettholdes som i dag. E16 m ellom
Gummikrysset og Jevnaker grense vil få lokalvegstatus.
Ny veg knyttes til eksisterende vegsystem med toplanskryss ved Nymoen og ved
Eggemoen/Jevnaker grense.

Kryss

Det foreslås to nye planskil te kryss i dette alternativet, et ved Nymoen og et vest for
Jevnaker. De to kryssenes utforming er vist i illustrasjonene under. Krysset på Nymoen er
tilnærmet likt krysset som foreslås i korridor A. Krysset på Eggemoen er likt som for korridor
C.

Figur 50 Korridor B. Kryss ved Nymoen i korridor B . Bilia ned til høyre. Bebyggelsen på Nymoen i bakgrunnen .
Krysset er tilnærmet likt krysset i korridor A.

Figur 51 Korridor B. Forslag til nytt kryss mellom eks isterende og ny E16 Vest for Jevnaker. Bergermoen og
Jevnaker vest i bakgrunnen. Krysset på Eggemoen er identisk i korridor B og C.
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Lokalvegen mellom Jevnaker og Hønefoss knyttes til i krysset ved Jevnaker og føres i bru
over ny E16. Ny gang - og sykkelveg følger lokalvegen på nordsiden av denne. Ramper for
på - og avkjøring til ny E16 kobles til sekundærvegnettet med en rundkjøring på hver side av
ny veg. Alle ramper vendes mot sør, slik at gang - og sykkeltrafikk langs eksisterende E16
møter færrest mulig hi ndringer.

Gang - og sykkelveger

Utstrekning er tilnærmet lik som for alternativ A. Det henvises til illustrasjon i kapittel 6.2.

Konstruksjoner

Det må bygges i alt 8 konstruksjoner i dette alternativet. De fleste i tilknytning til kryss, men
over ravinedale ne i Nærstadmarka må det etableres to lange bruer. Disse er vist i skissene
under.

Figur 52 Korridor B. Plan og oppriss av brua nærmest Nymoen. Brua vil få 7 søyler/8 spenn. 2 av søylene
forankres med friksjonspæler pga stor avsta nd til fjell.

Figur 53 Korridor B. Brua lengst vest i Nærstadmarka. Boligfeltet på Nymoen i bakgrunnen
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Figur 54 Korridor B. Plan og oppriss av brua øst i Næ rstadmarka. Brua vil få 7 søyler/8 spenn. 2 av søylene
forankres med friksjonspæler pga . stor avstand til fjell.

Figur 55 Korridor B. Brua lengst øst i Nærstadmarka. Flyplassen på Eggemoen skimtes øverst til høyre.

Kollektiv

Kollektivtilbudet opprettholdes som i dag, dvs . fø lger eksisterende vegnett. Med redusert
trafikk langs dagens E16, forventes framkommeligheten for kollektivtransporten å bli noe
bedret.

Trafikk

Ved etablering av nytt vegsystem i korridor B forventes ca. 2/3 av trafikkmengden å
overføres til ny veg, noe m indre enn for korridor A. Beregningsm odellen viser videre at en
betydelig større andel trafikk forventes å benytte E16 videre vestover i retning Hen. Trafikken
gjennom Hønefoss sentrum, over Hønefoss bru , er beregnet til å bli reduser t med i
underkant av 6 000 kjøretøy/døgn i dette alternativet. Skissa under viser hvordan trafikken vil
fordele seg i det nye vegnettet.
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Figur 56 Korridor B. Det forventes ca. 100 00 kjøretøy/døgn på den nye vegen i 20 4 4 . Trafikken på eksisterende
veg mellom Hønefoss og Jevnaker ligger på under det halve av dagens nivå .

5.4 Korridor C

5.4.1 Full utbygging i korridor C

Figur 57 Korridor C. Kryss etableres ved Nymoen , Hensmoen sør og ved grensa mot Jevnaker, på Eggemoen, og
er illustrert med sirkler i kartet.



Hoveddokument - revide rt planbeskrivelse KU

Statens vegvesen Region øst

43

Hovedlinja

Traséen følger e ksisterende E16 mellom Nymoen og Hensmoen, men legges på brinken ut
mot ravinedalen og øst for eksisterende veg. Ved Hensmoen knyttes E16 mot Valdres til
med nytt toplanskryss før traséen dreier østover i retning Eggemoenplatået. Videre østover
følger traséen eiendomsgrensa til Forsvaret og er sammenfallende med korridor B fram til
Jevnaker .

Figur 58 Korridor C. Utsyn mot Eggemosletta med boligfeltet på Nymoen lengst til venstre.

Over ravinedalen i Nærstadmarka anlegges en ca. 430 meter lang bru .

Eksisterende E16 mellom Nymoen og Hensmoen nedklassifiseres til lokalveg, og mellom
nordsiden av boligene på Nymoen og H en smoen sør legges noe av vegen om slik at deler
av eks E16 evt kan tilbakeføres til andre formål, (landbruk). E16 m ellom Gummikrysset og
Jevnaker grense vil få lokalvegstatus.

Ny veg knyttes til eksisterende vegsystem med toplanskryss ved Nymoen , Hensmoen og ved
Eggemoen/Jevnaker grense.

Tilpasning til høyere fartsniv å

Alternativet som ligger til grunn for utredningen er konstruert etter vegklasse H5 med
dimensjonerende hastighet 90 km/time. D et også vurdert om det vil være mulig å legge
110km/time til grunn for uttegning av dette alternativet dersom trafikkveksten sku lle tilsi dette
på et senere tidspunkt. I skissa under er det vist en mulig trase som tilfredsstiller de
geometriske kravene til en slik linje. For å sikre muligheten for å utvikle dette alternativet til
en H8 - veg med hastighet 110 km/time er det i plankar tet i korridor C avsatt et båndlagt
område som eventuelt åpner for en slik løsning ved videre detaljering.
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Figur 59 Korridor C. Mulig trasé for korridor C med dimensjonerende hastighet 110 km/timen er vist med rød
farge. Utredet l inje er vist med grønn farge.

Kryss

Det foreslås t re nye toplanskryss i dette alternativet, et ved Nymoen , et ved Hensmoen sør
og et vest for Jevnaker. De t re kryssenes utforming er vist i illustrasjonene under.

Ved Nymoen vil ny E16 omtrent følge dagens trasé i kryssområdet. Kryssets vil i stor grad
utformes som i dag, men med noe bedre geometrisk utforming på rampene.

Figur 60 Korridor C. Kryss ved Nymoen. Boligfeltet øver st i bildet, og industriområdet, (Bilia), nærmest .
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Fi gur 61 Korridor C. Hus beliggende øst for ny veg ved Nymoen forutsettes innløst før etablering av ny veg. De
berørte eiendommene er skravert med grønn farge.

Sør for Hensmoen knyttes E16 til Valdres til ny veg med nytt toplanskryss .

Figur 62 Korridor C. Kryss mellom ny E16 Nymoen - Eggemoen og E16 til Valdres. Hensmoen næringsområde og
Vågård boligfelt i bakgrunn en .

På Eggemoen vest for Jevnaker, knyttes gammel og ny E16 sammen. Eksisterende E16
nedklassi fiseres. Løsningen er identisk som for korridor B.
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Figur 63 Korridor C. Kryss på Eggemoen mellom ny og eksisterende E16. Bergermoen i bakgrunn en .

Gang - og sykkelveger

Utstrekning er tilnærmet lik som for alternativ A. Det henvis es til illustrasjon i kapittel 6.2.

Konstruksjoner

Det skal bygges 7 konstruksjoner i dette alternativet. De fleste i tilknytning til kryss, men over
ravinedalene i Nærstadmarka må det etableres en lange bru. D enne er vist i skissene under.

Figur 64 Korridor C. Plan og oppriss av bru kryssingen i Nærstadmarka. Brua vil få 7 søyler/8 spenn.



Hoveddokument - revide rt planbeskrivelse KU

Statens vegvesen Region øst

47

Figur 65 Korridor C. Perspe k tiv av bru lengst nord i Nærstadmarka. Boligfeltet ved Vågård til venstre.

Kollektiv

Kol lektivtilbudet opprettholdes som i dag, dvs . følger eksisterende vegnett. Med redusert
trafikk langs dagens E16, forventes framkommeligheten for kollektivtransporten noe bedret.

Trafikk

Ved etablering av nytt vegsystem i korridor C forventes ca. 2/3 av tr afikkmengden å
overføres til ny veg, men noe lavere enn for korridor A og B. Beregningsmodellen viser
videre at en betydelig større andel trafikk forventes å benytte E16 videre vestover i retning
Hen. Trafikken gjennom Hønefoss sentrum (over Hønefoss bru) er beregnet til å bli redusert
med i underkant av 6000 kjøretøy/døgn i dette alternativet. Skissa under viser hvordan
trafikken vil fordele seg i det nye vegnettet.
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Figur 66 Korridor C. Det forventes i underkant av 10000 kjøretøy/ døgn på den nye vegen i 20 4 4 . Trafikken på
eksisterende veg mellom Hønefoss og Jevnaker ligger på under det halve av dagens nivå .

5.4.2 Redusert alternativ C

Figur 67 Korridor C redusert. Kryss etableres ved Hensmoen sør og ved grensa m ot Jevnaker, på Eggemoen, og
er illustrert med sirkler i kartet. Strekningen Nymoen – Hensmoen er tatt ut av løsningen.

Det er gjort en vurdering av å avslutte alternativ C ved Hensmoen, dvs . kun bygge
strekningen mellom Hensmoen og Eggemoen som en første etappe da dette gir tilnærmet
full måloppnåelse for prosjektet . Dette åpner for å vurdere andre løsninger mellom Ve og
Nymoen/Hensmoen på et bredere grunnlag i en senere fase.

For å kunne tilpasse løsningen til eksister e nde veg ved Hensmoen og til en fram tidig løsning
for Hensmoen – Nymoen – Ve, så kan krysset utformes som en provisorisk løsning, som
rundkjøring.
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Figur 68 Korridor C, redusert løsning. Krysset ved Hensmoen kan midlertidig utformes som rundkjøring med
filterfelt .

Lø sningen foreslås utformet med flettefelt i alle retninger. Ny veg tilsluttes eksisterende veg
så raskt som mulig slik at overgangsbru vest for Vågård kan opprettholdes som i dag.

Figur 69 Korridor C, redusert løsning. Illustrasjo n av krysset ved Hensmoen sør. Ny bru over ravinedalen til høyre.

Alternativet forutsetter at dagens veg mellom Nymoen og Hensmoen benyttes og at krysset
ved Nymoen blir uendret inntil videre. Øvrige elementer som gang - og sykkelveger samt
kollektivtilbud blir i praksis som beskrevet for korridor C.
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Trafikk

Ved etablering av nytt vegsystem i redusert korridor C forventes ca. 2/3 av trafikkmengden å
overføres til ny veg, om lag det samme som ved en full utbygging av alternativ C. Skissa
under viser hvordan trafikken vil fordele seg i det nye vegnettet.

Figur 70 Det forventes mellom 11000 og 12000 kjøretøy/døgn på den nye vegen i 2044. Trafikken på
eksisterende veg mellom Hønefoss og Jevnaker ligger på under det halve av dagens nivå . Eksisterende veg
mellom Nymoen og Hensmoen vil få en økt trafikkbelastning fram til en eventuell videreføring av E16 vestover
mot Ve.
*)Trafikken på Ådalsvegen er noe usikker relater t til svakheter ved beregningsmodellen. Det vil i neste planfase
være b ehov for en ny gjennomgang av trafikkmodellene og kalibrering av trafikktallene.

5.5 Områder for rigg og deponier
Det er ikke vurdert detaljert plassering av riggområder i denne planfasen. Generelt vil det
være behov for arealkrevende riggområder knyttet til etablering av de lange brukryssingen e
over ravinedalen i Nærstadmarka.

Det er ikke utført detaljerte vurderinger av plassering av deponier i denne planfasen. For å
an skuelig gjøre behovet er det satt opp en grov masseoppstilling for hovedlinja der
massebala nsen for de ulike korridorene er synliggjort. Det antas at store deler av massene
som tas ut over Eggemoenplatået kan betraktes som en ressurs og benyttes i konstruktiv
sammenhe ng. I tabellen under er det gjort en sammenstilling av massebalansen for de uli ke
alternativene. Det er skilt på masseuttak/fylling i vest, dvs . gjennom ravinedalen vest for
Eggemoplatået, og øst som omfatter over Eggemoplatået fram til grensen mot Jevnaker.
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Tabell 6 Foreløpig masseregnskap for de ulike tras éalternativene.

Alle alternativene forventes å gi et betydelig masseoverskudd i størrelsesorden
355.000 – 570.000 m3 . Det er i masseberegningen på dette nivået ikke tatt høyde for at en
andel av skjæringsmassene er vegetasjonsdekke eller matjord. For al ternativene B, C og C
redusert er det i planarbeidet lagt opp til å etablere en voll mot Forsvarets eiendom. Store
deler av masseoverskuddet for disse alternativene kan benyttes til dette formålet.

Masseuttak over Eggemosletta antas å inneholde kvalitetsm asser som kan gjenbrukes. Det
antas å bli et behov for deponering av masse r. Dette kan f . eks . være:

massetak i nærområdet som ikke er i drift eller har behov for ma sser for oppfylling
etter uttak
mulig oppfylling av arealer for istandsetting til landbruks arealer
utfylling i deler av ravinedalen dersom de geotekniske fo r holdene tillater dette og det
ikke har andre negative konsekvenser for miljø
gjenfylling av tidligere deponier dersom tidligere virksomheter ikke legger hinder i
veien for dette

Utredning a v massedeponier må vurderes nærmere i neste planfase når korridor er valgt .

5.6 Forkastede alternativer
Av justeringer som er utført og som fraviker planprogrammet er endring av det midterste
alternativet over Nærstadmarka. I skissa under er det opprinnelige alternativet, (alternativ 2),
fra planprogrammet vist med rødt. Dette er i prosessen forkastet til fordel for de n grønne
linja, (korridor B), som har et betydelig rettere forløp øst - vest. Det opprinnelige alternativet
hadde også en uheldig oppdeling av are alene vest for flystripa der store deler av området er
foreslått som næringsarealer i nytt forslag til reguleringsplan, jf. kap 2.2.3. Alternativet
inneholdt også geometriske begrensninger til nye føringer fra Samferdselsdepartementet.
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Figur 71 Rød linje viser korridor fra planprogrammet. Grønn linje justert løsning etter idedugnad på Hønefoss i
2016.

Eggemobakkene har en stigning på ca. 9% og virker avvisende for syklisten e . Det er sett på
alternative muligheter for å forsere Egge mobakkene med alternative traséer uten å følge
eksisterende veg. For å oppnå akseptable stigningsforhold innebærer dette en betydelig
lengre veg eller alternativt en trasé som ligger langt fra målpunktene, f . eks .
næringsområdene på Eggemoen. En har derfor landet på at den beste løsningen vil være å
legge en gang - og sykkelvegforbindelse mellom Hønefoss, (Nærstadmarka), og Jevnaker
parallelt med den eksisterende E16.
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6 KONSEKVENSUTREDNIN G

6.1 Prissatte konsekvenser

6.1.1 Metodikk og forutsetninger

Nytte - /kostnadsanaly sen er gjort november 2017 i henhold til metodikk og forutsetninger fra
håndbok V712 me d dataprogrammet EFFEKT versjon 6. 61 .

Nytte og kostnader er beregnet for hvert år i en periode på 40 år og diskont ert til sammen -
ligningsåret 2024 med kalkulasjonsrente 4 %. A lle priser er regnet om til 2017 - nivå. Netto
nytte er summen av nytte n i beregningsperioden 2024 - 2063 , fratrukket anleggskostnader og
økte kostnader til drift og vedlikehold i beregningsperioden. Nyttekostnadsbrøken utrykker
forholdet mellom netto n ytte og kostnader.

Trafikantenes tidskostnader , kjøretøyenes driftskostnader , ulykkeskostnader og global
luftforurensning er beregnet i EFFEKT .

Utgangspunktet for beregningene er trafikktall fra transportmodellen RTM
versjon Regmod_v2.1.133 . Trafikken er b eregnet med variable matriser.

Data om vegstandard, registrerte ulykker osv. er hentet fra NVDB. Det som ikke var
tilgjeng e lig i NVDB er lest inn med standard lenkedata.

Det er gjennomført en følsomhetsanalyse der resultatene testes ved å endre forutsetni nger
for årlig trafikkvekst. Følsomhetsanalysen fremgår av temarapport for prissatte
konsekvenser.

Den beregnede delstrekningen E16 Nymoen - Eggemoen planlegges utbygd til
standardklasse H5 etter krav i vegnormalene, ( N100 ) . Vegbredden er 12,5 meter . Ny veg vil
skiltes med fartsgrense 90 km/t. For å synliggjøre effekter av tiltaket på ulykkessituasjon har
vi i beregningen definert vegen som ny veg. Antall kvadratmeter nye konstruksjoner er lagt
inn for de ulike alternativene.

Foreliggende beregning er basert på finansiering uten bompenger.

6.1.2 Nytte for t rafikk - og transportbrukere

Resultatene for trafikantnytte er basert på beregninger i Trafikantnyttemodulen .
Trafikantnytten er for personreiser splittet på bilfører, bilpassasjer, kollektiv, gang og sykkel,
med fordeling på reisehensikt. I tillegg skrives det ut trafikantnytte for godstransport (tunge
biler), fordelt på bilfører og bilpassasjer. Trafikantnyttemodulen beregner endringer i
trafikantenes konsumentoverskudd på grunnlag av endringer i transportkostnad er og
trafikkmengder . I tillegg beregner trafikantnyttemodulen korreksjon av kjøretøykostnadene
fra modellens (opplevde) enhetspriser til offisielle enhetspriser. T ids - og kjøretøykostnader
for de tre korridorene og redusert alternativ C er vist i Tabell 7 .

Tabell 7 Endring i t rafikant - og transportbrukernytte. Positive tall betyr forbedring.
Tallen e er i mill. 2017 - kr

Trafikanter og
transportbrukere Korridor A Korridor B Korridor C

Trafikantnytte 2443 24 43 1778
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6.1.3 Operatørnytte

Følgende k omponenter beregnes for operatører: kostnader, inntekter og overføringer. I
kostnader inngår kostnader til drift av kollektivtrafikk (inklusiv ferjer), bomstasjoner og
parkeringsanlegg. Inntekter kommer fra kollektivbillett er (inklusiv ferjer), bomavgifter og
parkeringsavgifter. Overføringer skjer mellom Operatører og Det offentlige. Overføringer med
positivt fortegn betyr at operatøren(e) i sum mottar en overføring fra det offentlige. Ved
negativt fortegn betyr det at opera tøren(e) har fått reduserte inntekter (samfunnet har spart).
Resultatene gjelder for inntekter knyttet til bil - og kollektivtrafikk for ulike typer selskaper. For
Kollektivselskap beregnes inntektene i kollektivm odulen og overføres til EFFEKT.
Bompengeinnt ektene beregnes i transportmodellen og overføres til EFFEKT.

Tabell 8 Endring i operatørnytten . Tallene er i mill. 20 17 - kr

Operatører Korridor A Korridor B Korridor C

Kostnader 0 0 0

Inntekter - 112 - 112 - 98

Overføringer 0 0 0

SUM - 112 - 112 - 98

6.1.4 Det offentlige

Investeringskostnader (prisnivå 2017 - inkl. mva) for hvert alternativ er gitt som:

Korridor A: 2 500 mill. kr (2017)
Korridor B: 23 70 mill. kr (2017)
Korridor C : 17 80 mill. kr (2017)

Det er ikke gjennomført sammenlikn bare beregninger i Effekt for alternativet med redusert
korridor C. Investeringskostnaden er imidlertid anslått til:

Redusert korridor C: 1150 mill. kr (2017)

Anleggsperioden for alle konseptene er satt til 3 år.

Kostnadstallene har en nøyaktighet på ±2 5 %. En del av transportaktiviten er belastet med
offentlige avgifter: drivstoffavgifter, årsavgift, mva. m.m. Dette fører til inntektsendring for
staten og vises i resultatene som skatte - og avgiftsinntekter.

Tabell 9 Budsjettvirk ning for det of fentlige. Tallene er i mill. 2017 - kr. Negative tall betyr utgifter for det offentlige .
Investeringskostnadene (ekskl. mva . ) vist som nåverdi i åpningsåret (diskontert over 3 års anleggsperiode).

Det offentlige Korridor A Korridor B Korridor C

Investeringer - 2193 - 2079 - 1560
Drift og vedlikehold - 53 - 52 - 28
Overføringer 0 0 0
Skatte - og
avgiftsinntekter

- 50 - 50 - 42

SUM - 2296 - 2181 - 1630
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6.1.5 Samfunnet forøvrig

Under samfunnet forøvrig beregnes det konsekvenser for trafikksikkerhet, miljø, re stverdi og
skattekostnader.

Konsekvenser for trafikksikkerhet utgjør kostnader ved personskade - og
materiellskadeulykker. Personskadekostnadene er basert på beregnet antall personer
innenfor hver skadegrad, med tilhørende enhetspris. Kostnader ved materiel lskadeulykker
er basert på enhetspris pr km, avhengig av utbyggingsgrad og fartsgrense. Restverdi er her
uttrykk for investeringens nytte etter analyseperiodens slutt. Siden beregningsperioden er
den samme som analyseperioden blir restverdien her 0 . Skatt ekostnaden er knyttet opp mot
administrasjonskostnader for innkrevingen samt effektivitetstapet forbundet med
skatteinnkreving. Antall støyplagede er ikke lagt inn. Henviser her til egen støy rapport.

Tabell 10 Nåverdi i endring i kostnader f or samfunnet forøvrig (mill. 2017 kr)

Samfunnet for øvrig Korridor A Korridor B Korridor C

Ulykker 220 220 275

Støy og luftforurensning - 6 - 6 - 14

Restverdi 0 0 0

Skattekostnad - 459 - 436 - 326

SUM - 245 - 222 - 65

Forbedring av vegstandarden vil gi positive konsekvenser for trafikksikkerheten ved de tre
utbyggingsalternativene. Som det fremgår av figuren under vil alternati v A og B gi 70 færre
trafikkulykker med personskade i analyseperioden og det hovedsakelig på grunn av mindre
eksponering, færre utkjørte kilometer. A lternativ C gir 85 færre trafikkulykker med
personskade. Totalt sett vil kostnadene ved personskade - og materiellskadeulykker
reduseres med 220 mill. kr i alternativ A og B, mens i alternativ C reduseres de med 275 mill.
kr .

Figur 72 Endrede ulykkeskostnader. Positive tall betyr forbedring
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Alle alternativene har positive miljøvirkninger på luftforurensing grunnet totalt færre utkjørte
kilometer og redusert drivstofforbruk. Støy er ikke lagt inn i bereg ningen.

Utslippene av klimagasser vil variere fra de ulike alternativene både på grunn av
trafikkmengde og bygging av ulike lengder og konstruksjoner. Dette er illustrert i figuren
under.

Figur 73 Beregnede klimagassutslipp for d e tre korridorene, fordelt på transport, drift og vedlikehold og bygging.

Transportutslippet er likt for alternativ A og B, og en del mindre pga . mindre trafikkarbeid på
alternativ C. Alternativ C har mye mindre utslipp for bygging, hovedsakelig pga . mindr e
konstruksjoner.

6.2 Ikke prissatte konsekvenser

6.2.1 Metod ikk

Konsekvensutredningen er utført i henhold til føringer i planprogrammet for
kommunedelplanen. Metodikk for konsekvensutredning beskrevet i Statens vegvesens
håndbok V712 er lagt til grunn for utredni ngen, og for presentasjon og sammenstilling av
resultater fra konsekvensutredningen. Det er vurdert konsekvenser for prissatte og ikke -
prissatte tema. Konsekvensutredningen forholder seg kun til konsekvenser av tiltaket
innenfor influensområdet som er defi nert for den enkelte delutredning. Midlertidige
konsekvenser i anleggsfasen tillegges ikke vekt i konsekvensutredningen, men er omtalt.

Utbyggingsalternativene er sammenliknet opp imot 0 - alternativet som tilsvarer dagens
situasjon og en forventet utviklin g i planområdet uten gjennomføring av tiltaket innenfor
analyseperioden. Analyseperioden er satt til 40 år.
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Utredningen for de ikke - prissatte konsekvenser er gjennomført i tre trinn:

Verdivurdering

Verdien for det enkelte delområdet blir fastsatt på en f lytende skala fra liten til stor verdi ved
bruk av temaspesifikke kriterier for verdisetting i håndbok V712.

Liten Middels Stor

| ------------------- | ---------------- | ---------------- |

Omfangsvurdering

Omfangsvurderinger er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer det aktuelle
tiltaket vil medføre for det enkelte delområde. Omfanget rangeres på en skala fra stort
negativt til stort positivt.

Stort negativt Mi ddels negativt negativt positivt Middels positivt Stor positivt

| --------------- | ----------- ---- | ------- --- - I ------- ---- - | ---------- ---- - | ---------- ---- -- |

Omfanget vurderes mot til 0 - alternativet.

Konsekvens

Med utgangspunkt i verdi og omfang fastsettes konsekvensen for det enkelte delområdet ved
hjelp av konsekvensvifta i Statens vegvesens håndbok V712 (se under). Konsekvensen
angis på en skala fra meget stor negativ til meget stor positiv konsekvens.

Figur 74 Konsekvensvifta for fastsettelse av konsekvens basert på verdi og omfang (Statens vegvesen håndbok
V712).
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Med utgangspunkt i fastsatt konsekvens for de enkelte delområdene fastsettes en samlet
konsekvens av tiltaket. Temaspesifikk metode, inkludert kriterier for vurdering av verdi og
omfang, er nærmere beskrevet i de enkelte temarapportene.

Tabell 11 Modell for å utlede konsekvenser basert på verdi og omfangsvurderinger.

Meget stor positiv konsekvens + + + + Ingen / liten negativ konsekvens 0 / -

Stor / meget stor positiv konsekvens + + +/ + + + + Liten negativ konsekvens -

Stor positiv konsekvens + + + Liten / middels negativ konsekvens - / --

Middels / stor positiv konsekvens + + /+ + + Middels negati v konsekvens - -

Middels positiv konsekvens ++ Middels / stor negativ konsekvens - - / - - -

Liten / middels positiv konsekvens + / ++ Stor negativ konsekvens - - -

Liten positiv konsekvens + Stor / meget stor negativ
konsekvens

- - - / - - - -

Ingen / liten positiv konsekvens 0 / + Meget stor negativ konsekvens - - - -

Ubetydelig konsekvens 0 Ikke relevant / det kartlagte
området blir ikke berørt

Utredning av de ikke - prissatte tema følger metodikk med vurdering av verdi og omfang,
fastsettelse av k onsekvens ved bruk av konsekvensvifta i håndbok V71 2.
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6.2.2 Landskapsbilde

Temaet landskapsbilde belyser de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse
endres som følge av tiltaket. Det tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett
fra omgivelsene og hvordan landskapet oppleves sett fra vegen. Metodikken fra Håndbok
V712 benyttes og sammenstilles med utredningskriteriene fra planprogrammet.

Planområdet består i hovedsak av tre karaktergivende landskapstyper. Kulturlandskapet
langs Rand selva, ravinelandskapet med sine karakteristiske landformer og skoglandskapet
på det flate Eggemoplatået. Videre underdeles landskapet av barrierer i form av infrastruktur
og terrengformer i tillegg til bebygde områder. Dette gir en inndeling av delområder med
overordnet lik landskapskarakter. Verdivurderingen for landskapsbildet er vist i illustrasjonen
under.

Figur 75 Influensområde og verdifastsetting for tema landskap .

Selv om grad av konsekvens for de enkelte delområdene var ierer er det relativt lite som
skiller de tre korridorene for ny E16 i samlet konsekvens for landskapsbildet.

Korridor A og B vurderes som like for de vestre delområdene 1 og 2, mens korridor B og C
har lik konsekvens for de østre delområdene 4, 5 og 6. U tover disse likhetene gir korridorene
svært forskjellige landskapsmessige inngrep. Korridor B vurderes til å ha noe mindre negativ
konsekvens enn de to andre korridorene.

Korridor A har størst negativ konsekvens for områdene som er karaktergivende for
land skapsbildet det vil si overgangene mellom ravine og platå. Dette gjelder spesielt
delområde 4 og delområde 7. Tiltaket vil derimot ikke gi inngrep i delområde 5 og i liten grad
i delområde 1.

Korridor C har liten til middels negativ konsekvens eller midde ls negativ konsekvens for de
sentrale delområdene 2, 4 og 5. C har noe mer negativ konsekvens for delområde 1 enn de
andre korridorene.
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Korridor B ligger mindre eksponert i det overordnede landskapet enn korridor A, og
har en mindre negativ konsekvens for delområde 1 enn korridor C. Dette gjør korridor
B til det beste alternativet for landskapsbildet.

Korridor A og C vil berøre landskapet på svært ulik måte, og det skiller lite i samlet
grad av konsekvens. Korridor C vurderes likevel foran A da tiltakets omfang er større
for korridor A i delområder med stor betydning for det overordnede landskapsbil det.

Reiseopplevelse

For korridor A og B vil ny E16 bli eksponert i det overordnede landskapet ved
ravinelandskapet i Nærstadmarka. Dette vil på den annen sid e gi et utsyn over landskapet på
Ringerike for de reisende. Velges korridor C vil ikke tiltaket ha det samme utsynet.
Reiseopplevelsen for korridor A forringes av et omfattende veglandskap med parallellført
E16 og lokalveg over Eggemoen.

B vurderes som be st med tanke på reiseopplevelse siden korridoren vil gi utsyn over
Ringerike ved Nærstadmarka, og unngår parallelle veganlegg ved Nymoen og over
Eggemoen som reduserer reiseopplevelsen. A og C rangeres likt for reiseopplevelsen.

Tabell 12 Sammenstilling av resultater fra konsekve nsutredning for landskapsb ilde .

Redusert korridor C

Redusert korridor C er en forkortet variant for ny E16 der tiltaket starter ved Hensmoen.
Opprinnelig korridor C fra Nymoen til Eggemoen er rangert som det nest beste alternativet.
Den forkortede korridor C vil redusere inngrepet i delområde 1 sammenlignet med alle de
opprinnelige korridorene. Redusert korridor C vil gi tiltaket et mindre omfang i dette
delområdet, sammenlignet med korridor C i svært sto r grad og med A og B i relativt stor
grad. Ny redusert korridor C vurderes for delområde 1 til å ha ubetydelig konsekvens for
landskapsbildet, og vil komme best ut av samtlige korridorer når man velger å sammenstille
tiltak med ulik utstrekning.

0 -
alternativet

Korridor
A

Korridor
B

Korridor
C

Delområde Verdi Konsekvens
1 Spredtbygd veglandskap

(Gummikrysset - Hensmoen)
L - - - / --

2 Ravinelandskapet
(Nærstadmarka )

M -- -- - / --

3 Kultur - og elvelandskapet
(Nærstad)

M /S 0/ - 0 0

4 Overgang mellom
ravinelandskapet og platået

M /S --- -- --

5 Eggemoen nord - vest M 0 - / -- - / --

6 Eggemoen sør - øst L/M - / -- - -

7 Kanten mot Randselva M /S - / -- 0 0

Samlet konsekve ns -- - - / --

Rangering landskapsbildet 3 1 2

Rangering reiseopplevelse 2 1 2
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6.2.3 Naturmang fold

Temaet omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda), limniske (ferskvann) og
marine (brakkvann og saltvann) systemer, inkludert livsbetingelser (vannmiljø, jordmiljø)
knyttet til disse. Vannmiljø er behandle t i en egen rapport (Lønmo 2 017), men temaet er her
sammenstilt med øvrige naturmiljøtema .

Naturmangfold defineres i henhold til naturmangfoldloven (nml) som biologisk mangfold,
landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat
av menneskers påvirkning. Virkninger for landskapsmangfold i en konsekvensanalyse
behandles under landskapstemaet, for øvrig dekker naturmangfold - temaet lovens begreper
(Statens vegvesen 2014).

Vannmiljø omhandler miljøtilstand i vannforekomstene; økologisk og kjemisk tilstand. God
økologisk tilstand er definert som akseptable avvik fra naturtilstanden for de biologiske
elementene, samt for de fysisk - kjemiske og hydromorfologiske støtteparameterne. Vannmiljø
omfatter vannkvaliteten i bekkesystemene, og hvordan denne kan påvirke livsbetingelsene
for vannlevende organismer. Klassifisering av miljøtilstand i vannforekomstene gjennomføres
i henhold til Veileder 02:2013 – revidert i 2015; Klassifisering av miljøtilstand i vann
(vannportalen.no).

Plan - og influensområdet omfat ter to nokså ulike landskapstyper. Nordøstre del av plan - og
influensområdet, Eggemoen, utgjøres av en større flat breelvavsetning som nå er dominert
av furumoer, samt Nærstadmarka som er et omfattende ravineområde dannet i marin leire.
Nordover grenser om rådet mot et åslandskap med tynt morenedekke. Mot sør grenser
området som nevnt mot Randselva. Her finnes bratte erosjonskanter og elveterrasser av ulik
alder som viser noe av den kvartærgeologiske utviklingen i elvesystemet.

Naturverdiene er i hovedsak k nyt tet til forekomstene av intermediær og rik sandfuruskog på
Eggemoen (Brandrud 2014, se også Brandrud & Bendiksen 2014) og ravinene i
Nærstadmarka. I sandfuruskog - lokalitetene er det bl.a. registrert mange rødlistede og/eller
sjeldne sopparter, og disse spesielle lokalitetene har et potensial for flere slike funn.

Ravineområdenes verdi er primært knyttet til størrelse og at det er relativt få landskaps -
messige inngrep her, spesielt i østre del. Noen få funn av rødlistede/sjeldne arter er også
gjort her. Verdikart for tema naturmangfold er vist under
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Influensområdet for vannmiljø er definert som vannforekomsten nedstrøms tiltaket. I denne
utredningen tilsvarer dette bekkesystemet i ravineområdet til utløp i Randselva samt selve
Randselva og en liten bek k sør for Nymoen med utløp i Ådalselva.

Ny E16 mellom Nymoen og Eggemoen vil i store deler av planområdet ha liten konsekvens
for vannmiljø, uavhengig av hvilken korridor som blir valgt. Løsmassene i området er godt
egnet for infiltrasjon og rensing av po tensielt forurenset overvann fra vegen, og det
forutsettes at overvannet infiltrerer/renses i stedlige masser – for eksempel gjennom
infiltrasjonsgrøfter. Lang avstand til vassdrag bidrar også til at det er liten sannsynlighet for at
disse vannforekomstene blir påvirket av tiltaket.

Det er to bekker i ravineområdet mellom Eggemoen og Nymoen som kan bli påvirket; bekk
vest i ravineområdet (vannforekomst 2) og Hagabekken, hvor overvann fra bru og veg på
terreng i ravineområdet utgjør en potensiell fare for p åvirkning. Det er liten forskjell mellom
korridor A og B. Korridor A har noe lenger vegstrekning med avrenning mot begge
vannforekomstene ( ca. 100 meter lenger strekning til bekk vest i ravineområdet og ca. , 400
meter lenger strekning som drenerer mot Haga bekken. Omfang og konsekvens med hensyn
til Hagabekken er for begge korridorene ubetydelig til liten negativ, for bekken vest i
ravineområdet er o mfang og konsekvens vurdert til liten – middels negativ for korridor A og
B. For korridor C er omfang og konse kvens ubetydelig til liten negativ med hensyn til
Hagabekken .

Konsekvensene for naturmiljø på land er i hovedsak knyttet til arealbeslag i verdisatte
naturtypelokaliteter, hvorav flere lokaliteter med stor verdi. To av korridorene, A og B, vil
krysse gjenn om Nærstadmarka som er et ravinelandskap med stor verdi. Raviner er en
rødlistet naturtype (VU).Korridor C vil gi et begrenset arealbeslag i utkanten av dette
området.. Korridor A og B vurderes derfor som mer negative mht. naturmangfoldet enn
korridor C. P å Eggemoen vil k orridor B gå gjennom deler av en sandfuruskog kartlagt som
naturtypelokalitet med stor verdi (Eggemoen N I, B - lokalitet), og vil sannsynligvis påvirke nok

Figur 76 Verdikart for kartlagte naturtypelokaliteter, viltlokaliteter og geologiske forekomster .
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en sandfuruskog ved nærføring (Eggemoen SV, B - lokalitet), mens korridor A ikke gir
ar ealbeslag i noen av disse lokalitetene. Derimot vil korridor A gi nærføring til
verneområdene langs Randselvas nord - vestside, og kan påvirke disse negativt bl.a. gjennom
økt støy og forurensning. Korridor A og B vurderes derfor som relativt like mht. konse kvens,
men B vurderes som mer negativ for naturmiljøet enn korridor A på grunn av arealbeslag i
minst en verdisatt sandfuruskogslokalitet (lok. 4, og muligens lokalitet 3) i tillegg til
ravineområdet.

For både vannmiljø og naturmiljø på land gir korridor C minst negativ konsekvens.
Konsekvensene for korridor A og B er mer negative, men relativt like. Konsekvensene for
naturmiljø på land vurderes i hovedtrekk å være betydelig mer negative enn konsekvensene
for vannmiljøet. Utslagsgivende for rangering av kor ridor A og B blir dermed arealbeslag i
sandfuruskogslokalitet ene selv om korridor B sannsynligvis gir mindre avrenning til
vassdragene pga. kortere strekning gjennom nedbørfeltet til bekkene.

Tabell 13 Sammenstilling av resultate r fra konsekvensutredning for naturmangfold .

Korridor A Korridor B Korridor C
Nr på
verdi -
kartet

Delområde

Lokalitetstype

Verdi
Konsekvens

01 Nærstadmarka vest
Naturtypelokalitet,
viltområde

Stor (B)

- - - - - - - / - -

02 Nærstadmarka øst
Naturtyp elokalitet,
viltområde

Stor (A)

- - - - - - - / - -

03 Eggemoen SV
Naturtypelokalitet

Stor (B) - 0
04 Eggemoen N I

Naturtypelokalitet
Stor (B) - - / - - - - - / - - -

05 Eggemoen N II
(Marigårdsmoen)
Naturtypelokalitet

Stor (A)

06 Lundstad
Natur typelokalitet

Stor (B)

07 Viul 1/Rankedal
naturreservat.
Naturtypelokalitet/
verneområde

Stor (A)

- -

08 Viul 2/ Viulkastet
naturreservat.
Naturtypelokalitet/
verneområde

Stor (A)

- - 0 0

09 Egge moen sør
Viltområde

Middels (C) -
10 Sør for Nymoen

Viltområde
Middels (C) - - / - - - - - / - - - -

11 Trekk øst for flystripa
Vilttrekk

Middels (C) - - -
Øvrige kvartærgeologiske
forekomster (Eggemoen)

Middels (C) - - - - - -

Konsekvenser vannmiljø. Lokalitetnummer som i temarapport vannmiljø
01 Hagabekken Stor 0/ - 0/ - 0/ -
02 Bekk, vest i ravineområdet Middels - / - - - / - -
03 Bekk sør for Nymoen Middels 0 0 0
04 Randselva Middels 0 0 0
05 Ådalselva Liten -

middels
0 0 0

Samlet konsekvens naturmiljø
unntatt vannmiljø - - - - - - - - / - - -
Samlet konsekvens vannmiljø - / - - - / - - 0/ -
Samlet konsekvens naturmiljø - - - - - - - - / - - -
Rangering 2 3 1
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Ved å benytte eksisterende E16 forbi Nymoen og nordover til Hensmoen for korridor C , vil
det ikke bli utfyllinger i det vestre ravineomr ådet (1 i verdikartet ), og kryssløsningen sør for
Nymoen vil ikke ha konsekvenser for viltområdet (10 i verdikartet ) sør for Nymoen. Dette vil
gi noe mindre negative konsekvenser for korridor C, men vil ikke endre samlet konsekvens
for denne korridoren, og vil heller ikke endre rangeringen av alternativene med hensyn til
naturmangfold.

6.2.4 Naturressurser

Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og
ferskvann, vilt, vannforekomster og georessurser (berggrunn og mine raler). Temaet
omhandler landbruk, fiske, havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser i et
ressursperspektiv. Det er tema landbruksressurser (jordbruk og skogbruk), georessurser
(grus - og pukk) og vannressurser (grunnvann) som er relevante i denne utr edningen.

Influensområdet vil - med unntak av vannressurser - for dette tema sammenfalle med
planområdet. Da planområdet ikke er vist som korridorer med fast bredde, brukes i denne
omgang veglinje til og med skråningsutslag fra veg som areal som blir vari g beslaglagt.
Midlertidig beslag (anleggssone) defineres i denne sammenheng som 20 m på hver side av
varig beslag (dvs. 20 m fra bunn/topp fylling). I tillegg vil mulig fragmentering av jord - , skog -
og grusressurser som følge av beslag, kunne påvirke et st ørre område enn definert over.
Dette er vurdert i hvert enkelt tilfelle.

For vannressurser/grunnvannsressurser defineres influensområdet som det området hvor
grunnvann og grunnvannsuttak kan bli påvirket.

Konsekvensutredning

Arealbeslag av jordbruksområd er for alternativene fordeler seg på minst arealbeslag på
korridor B og mest på korridor C. Alle korridorene medfører fragmentering og arrondering av
jordbruksområdene. For skogsområdene beslaglegger korridor A noe mer enn korridor B og
C

Permanent a realbe sl ag i dekar fordelt etter ressurs (beregnet med utgangspunkt i
markslagskart AR5) :

Ressurs Korridor A Korridor B Korridor C

Fulldyrka mark 28 10 67
Skog 591 517 495
Grus og pukk 632 567 582

M i d l ertidig arealbeslag er beregnet som en buffersone på 20 m på hver side ut fra areal
avsatt til samferdsel.

Midlertidig arealbe sl ag i dekar fordelt etter ressurs (beregnet med utgangspunkt i
markslagskart AR5) :

Ressurs Korridor A Korridor B Korridor C

Jordbruk 14 6 14
Skog 284 292 289
Grus og pukk 225 260 28 0
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Totalt vil korridor C være det dårligste alternativet for tema naturressurs. Korridor A og B er
tilnærmet like, men korridor B beslaglegger mindre jordbruksareal og vurderes dermed som
et bedre alternativ enn korridor A.

Figur 77 Verdikart
landbruksressurser

Figur 78 Verdikart pukk - og grusressurser

For grus - og pukkressursen beslaglegger korridor A noe mer areal av ressursen på
Eggemoen enn korridor B og C. Korridor C er den eneste k orridoren som også berører
forekomsten på Hensmoen. Totalt vil korridor C beslaglegge mest areal av grus - og
pukkressursene, og vurderes derfor som det dårligste alternativet.

I reguleringsplanfasen vil det bli vurdert hvor stor andel av de totalt berørte grusressursene
som kan tas vare på, herunder mellomlagres, selges, eller utnyttes i forbindelse med
utbyggingen.
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Nytt kryss utgjør et større inngrep på grus - o g pukkressursen i Nymoenområdet for korridor A
og B enn for korridor C. Korridor C vurderes som det beste alternativet for grusressursen ved
Nym oe n . Generelt er grusressursen på Bødalsmoen er lite relevant da store deler av den
ressursen er beslaglagt.

Tabell 14 Sammenstilling av resultater fra konsekvensutredning for natur ressurser .

Korridor A Korridor B Korridor C

Del område Verdi Konsekvens
1 Jordbruk

Nedre Snaret
Stor - / - -

2 Jordbruk
Øvre Snaret

Middels til
stor

- / - -

3 Jordbruk
Høgfoss

Stor - - -

4 Jordbruk
Hamborg

Stor - / - -

5 Skogbruk
Eggemoenplatået

Stor - - - - - - -

6 Skogbruk
Ravinedalen

Middels til
stor

- - - - - - -

7 Grus - og pukk
Eggemoen

Middels til
stor

- - - / - - - -

8 Grus - og pukk
Hensmoen

Middels til
stor

-

9 Grus - og pukk
Bødalsmoen

Liten - - 0/ -

Samlet konsekvens - - - / - - - - / - - -

Rangering 2 1 3

Redusert korridor C gir ingen inngrep i Nymoen da eksisterende vegsystem beholdes på
denne strekningen. Løsningen gir også noe redusert inngrep i dyrket mark ved Hensmoen
sør. Videreføring av E16 vestover herfra vil da være avgjørende for samlet inngrep i dyrket
mark i dette området.
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6.2.5 Nærmiljø og friluftsliv

I Statens vegvesens håndbok
V712 er nærmiljø definert som
menneskets daglige livsmiljø, dvs.
boligområder, rekreasjons - og
lekeområder og ferdselsårer som
ligger i nærheten av der folk bor.
Områdene bør være tilgjengelege
til fots og/eller med sykkel.

Friluftsliv er definert som opphold
og fysisk aktivitet i friluft i fritiden
med sikte på miljø - forandring og
naturopplevelse.

Influensområdet omfatter de
områder som vil få direk te
arealinngrep, barrierevirkning eller
områder der aktiviteter vil bli
påvirket .

Plan - og influensområdet ligger nord for Hønefoss sentrum der elvene Begna fra Valdres og
Randselva fra Jevnaker møtes. Nymoen/Eggemoen er starten på et stort skogsområde som
strekker seg nordover mot Hovsæterhøgda og Samsjøberga på ca. 500 moh. og helt til
Jevnaker. Nærheten til Høn e foss gjør det attraktivt for en stor befolkning. Det karakteristiske
ravinelandskapet er sammen med friluftsområder på Hensmoen, Hovsmarka og
Nærstadmarka mye brukt både sommer og vinter.

Figur 79 Influensområdet er vist med stiplet linje.
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Figur 80 Verdikart nærmiljø og friluftsliv

Som tabellen viser kommer korridor A og B best ut med minste negative konsekvenser for
nærmiljø og friluftsliv. De negative konsekvensene k nytter seg til kryssing gjennom
Nærstadmarka. Alternativ A følger på store deler av strekningen dagens E16, og rangeres
derfor som de n beste. Få boliger berøres .

Korridor C kommer dårligst ut. Traseen går gjennom Nærstadmarka og i ny trasé nord for
Eggemoe n flyplass, på en strekning i øst inn mot friluftsområdet nord på Eggemoen.
Alternativet vil også gi nærføring og økt støybelastning for boligområder på Sørflaten og
Nymoen. Flere boliger må innløses.

Alternativ B er den nest beste traseen, og går som kor ridor A frem til Nymoen. Her går
traseen lenger nord gjennom Nærstadmarka. Over Eggemoen er korridoren tilnærmet lik
korrido r C.
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Tabell 15 Sammens tilling av verdi, omfang og konsekvens for delområdene og samlet konsekvens av
al ternativene.

For redusert korridor C vil konsekvensen for områdene 2 og 7 i liten eller ingen endres i
forhol d til dagens situasjon. For område 7 Nymoen vil økt trafikkbelastning ikke gi vesentlig
endring i støybelastning fra opprinnelig korridor C. Dette skyldes primært at hastigheten på
eksisterende veg er noe lavere enn på ny.

Statens vegvesen vil inkludere V ågårdsbygda i neste planfase for temaet nærmiljø og
friluftsliv.

6.2.6 Kulturminner og kulturmiljø

Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø,
herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller trad isjon til, jf.
kulturminnelovens § 2. Begrepet kulturmiljøer er definert som områder hvor kulturminner
inngår som en del av en større enhet eller sammenheng. Fagområdet skal utrede
konsekvenser for de kulturhistoriske kvalitetene i området .

Planområdet bes tår hovedsakelig av utmarksområder, som grovt sett kan deles i to. I øst
ligger Eggemo - platået med Eggemoen leir. Området i vest er ravinelandskapet
Nærstadmarka. Eggemoen leir med det sentrale leirområdet er forskriftsfredet etter
kulturminnelovens § 22a. Planområdet omfatter en rekke automatisk fredete kulturminner

0 - alternativet Korridor A Korridor B Korridor C

Delområde Verdi Konsekvens
1 Hensmoen Stor -

2 Hovsmarka/
Børdals -
moen

Stor - - 0/ -

3 Nærstadmarka Middels -- -- - / --

4 Eggemoen Middels 0/ - - -

5 Randselva Middels 0/ - 0/+ 0/+

6 Sørflaten Liten til
middels

-

7 Nymoen Liten til
middels

- - --

8 Egge gård Liten til
middels

+ + +

Samlet konsekvens - - - / --

Rangering 1 2 3
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knyttet til utmarksbruk i jernalder og middelalder. I influensområdet ligger flere storgårder i
åpne kulturlandskap. Verdikart for kulturminner og kulturmiljø er vist under.

Figur 81 Verdikart kulturminner og kulturmiljø.

Alternativ A er vurdert å være det beste for kulturminner og kulturmiljø. Begrunnelsen for
dette er at alternativet ikke medfører direkte inngrep i kulturmiljøet ved Eggemoen leir.
Alternativ A innebær er imidlertid størst grad av nærføring til fredete Eggemoen leir,
sammenlignet med alternativ B og C. Alternativ B og C berører i mer eller mindre grad ikke -
fredete kulturminner som er tilknyttet virksomheten ved Eggemoen leir. Det er tatt høyde for
henhol dsvis nærføring ved alternativ A og graden av berøring ved alternativ B og C ved
omfangsvurderingen.

Alternativ A har videre ingen konsekvenser for kulturmiljø 8, som er et viktig kulturmiljø med
ulike spor etter utmarksbruk. Alternativ A har også mindre negativ konsekvens for kulturmiljø
5 Eggesteinen, som er et kulturmiljø med en rekke automatisk fredete kulturminner.

Alternativ C er rangert som nr. 2. Det er relativt likt med alt. A i rangering, men alternativet
har totalt sett negative konsekvenser fo r flere kulturmiljø enn alt. A. Alternativ B anses som
det dårligste alternativet med hensyn til kulturminner og kulturmiljø. Dette begrunnes med at
alternativet er det som i størst grad griper inn i kulturmiljøet i Eggemoen leir, samtidig som
alternativet er klart dårligst for kulturmiljø 8. Alternativ B og C får begge stor negativ
konsekvens for kulturmiljø 5 på grunn av at det etableres kryss med eksisterende E16
sentralt i kulturmiljøet.
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Tabell 16 Sammenstilling av resulta ter fra konsekvensutredning for kulturminner - og kulturmiljø.

Korridor A Korridor B Korridor C
KM -
nr

Kulturmiljø Verdi Konsekvens

1 Lundstad/Myre Stor
2 Egge Middels/stor + + +
3 Veslemoen Middels/stor
4 Eggemoen leir Stor - - 0/ -
5 Eggeste inen Stor - - - - - - - -
6 Nærstad Middels/stor
7 Nærstadmarka 1 Middels - - 0/ - -
8 Nærstadmarka 2 Stor - - / - - -
9 Eggemoen Middels - -
10 Mobakken Middels - -
11 Sørflaten 1 Middels
12 Hagastua 1 Stor
13 Hagastua 2 Middels
14 Høgfoss Liten 0/ -
15 Sørflaten 2 Middels
16 Vågård Stor
Samlet - - - - / - - - - -
Rangering 1 3 2

For redusert korridor C vil område 7 tilnærmet bli uendret i forhold til dagens situasjon da
alternativet forutsetter å benytte dagens veg i o mrådet.



Hoveddo kument - revidert planbeskrivelse KU

E16 Nymoen - Eggemoen

72

6.3 Sammenstilling av konsekvenser
Kapittelet gir en oversikt over hvordan prissatte og ikke - prissatte konsekvenser vurderes i
sammenheng. Sammenstillingen er en systematisk sammenlikning og vurdering av fordeler
og ulemper ved alternativene.

6.3.1 Samme nstilling av prissatte konsekvenser

Tabellen under viser s amlet oversikt over kostnadskomponentene for de tre alternativene for
ny E 1 6 Nymoen - Eggemoen .

Tabell 17 Endringer i perioden 2024 - 2063 (nåverdi i mill. 2017 kr)

Aktør Kom ponenter Alternativ A Alternativ B Alternativ
C

Trafikanter og
transportbrukere

Trafikantnytte 2443 2443 1778

SUM 2443 2443 1778

Operatorer Kostnader 0 0 0

Inntekter - 112 - 112 - 98

Overføringer 0 0 0

SUM - 112 - 112 - 98

Det offentlige Investeringer - 2193 - 2079 - 1560

Drift og vedlikehold - 53 - 52 - 28

Overføringer 0 0 0

Skatte - og avgiftsinntekter - 50 - 50 - 42

SUM - 2296 - 2181 - 1630

Samfunnet
forøvrig

Ulykker 220 220 275

Luftforurensning - 6 - 6 - 14

Restverdi 0 0 0

Skattekostnad - 459 - 436 - 3 26

SUM - 245 - 222 - 65

Netto nytte NN - 210 - 72 - 15

NNB - 0,09 - 0,03 - 0,01

Sammenligning av beregningsresultater viser at alternativ C gir minst negativ netto nytte,
men også lavest trafikantnytte.
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Figur 82 Sammenstilli ng av de viktige prissatte konsekvenser .

6.3.2 Sammenstilling av ikke prissatte konsekvenser

Resultatene fra analysen gir ikke uttrykk for total samfunnsnytte for prosjekter og kan ikke
brukes alene for å avgjøre hvorvidt et prosjekt er samfunnsnyttig eller ikke. Metodikken er
derfor best egnet som et sammenlikningsgrunnlag mellom de ulike utredningsalternativene.

Samlede resultater for alle ikke - prissatte tema er presentert i tabeller under sammen med en
samlet vurdering av netto nytte og rangering for de ulike k orridorene. Kategorier som er
benyttet for vurdering av de ikke - prissatte konsekvensenes bidrag til samlet netto nytte er
vist i tabellen under. På grunnlag av resultatene fra delutredningen er det fastsatt en samlet
konsekvens for hvert alternativ.

Tabe ll 18 Kategorier for vurdering av de ikke - prissatte konsekvensenes
bidrag til samlet netto nytte (fra Statens vegvesens håndbok V712)

Kategori for samlet
bidrag til netto nytte

Kriterier

Negativt / strider mot
nasjonale mål

Dersom ett eller flere tema har fire minus,
eller to eller flere tema har tre minus

Negativt Dersom det er tydelig overvekt av negative
konsekvenser

Nær null Dersom de positive konsekvensene i stor
grad oppveier de negative konsekvensene

Positivt Dersom det e r overvekt av positive
konsekvenser
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Tabell 19 Samlet vurdering og rangering av ikke - prissat te konsekvenser for alternativene.

Alternativ
Land -
skaps -
bilde

Natur -
miljø

Natur -
ressurser

Nærmiljø og
friluftsliv

Kultur -
minner o g
- miljø

Samlet
vurdering

Rangering

0 - alt. 1

Korridor A - - - - - - - - - - Negativt 2

Korridor B - - - - - / - - - - - / - - - Negativt 2

Korridor C - / - - - - / - - - - - / - - - - / - - - - Negativt 2

Som det fremgår av sammenstillingstabellen over har alle utbyggingsalternativer et negativt
bidrag til samlet nytte mht. ikke - prissatte konsekvenser. Dvs. at 0 - alternativet er rangert som
det beste alternativet men svarer ikke opp prosjektets målsettinger .

Samlet sett er hovedalternativene A, B og C r angert likt siden ingen av alternativene skiller
seg ut ved at de har gjennomgående lavere konsekvens for alle utredningstema. Korridor A
og B har stor negativ konsekvens for naturmangfold knyttet til ravinelandskapet, mens
korridor C har noe mindre negati v konsekvens for naturmangfoldet. Korridor C medfører
imidlertid et større permanent inngrep i dyrka mark (67 daa) enn korridor A (28 daa) og B (10
daa). Dette alternativet er også vurdert som noe mer negativt mht. friluftslivsverdier. For
landskapsbilde e r korridor B noe mindre negativt enn korridor A og C.

Rangering av alternativene mht. ikke - prissatte konsekvenser vil være avhengig av hvilke
verdier man legger mest vekt på. Med bakgrunn i redegjørelsen over er det ikke grunn lag for
å gi gjøre en slik pr ioritering mellom hovedalternativene på faglig grunnlag.

Redusert alternativ C

Til forskjell fra opprinnelig alternativ C medfører redusert alternativ C ingen inngrep på
strekningen Nymoen - Hensmoen. For landskapsbilde, naturmiljø, nærmiljø og friluftsliv og
kulturmiljø innebærer dette en noe mindre negativ konsekvens sammenliknet med
hovedalternativ C. Det er imidlertid ikke tatt stilling til om dette vil gi utslag på skalaen for
samlet konsekvens for disse temaene . For naturressurser i nnebærer redusert al ternativ C et
inngrep i dyrka mark ved etabler ing av en rundkjøring ved Hensmoen (Høgfoss). Dog et
betydelig mindre inngrep enn opprinnelig alternativ C . For naturmiljø er det vurdert at samlet
konsekvens for redusert alternativ C vil være lik som for hove dalternativ C.

Oppsummert vil d en reduserte varianten innebære mindre inngrep i delområdene mello m
Nymoen og Hensmoen, men for temaene naturmiljø og naturressurser er det ikke grunnlag
for å rangere denne løsningen over de andre alternativene. For de øvri ge temaene framstår
redusert alternativ C som noe bedre og den kan derfor rangeres samlet som noe bedre enn
de øvrige utbyggingsalternativene for ikke - prissatte konsekvenser.

6.3.3 Sammenstilling av prissatte og ikke - prissatte konsekvenser

Konsekvensutredningen er utarbeidet etter metodikk i Statens vegvesens håndbok V712 er
en modell for nytte - /kostnadsanalyse som er egnet til å sammenlikne ulike
utbyggingsalternativer med 0 - alternativet. Resultatene fra analysen gir ikke uttrykk for total
samfunnsnytte for pro sjekter og kan ikke brukes alene for å avgjøre hvorvidt et prosjekt er
samfunnsnyttig eller ikke.
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Alle tre korridoralternativer har negativ netto nytte for prissatte konsekvenser og har et
samlet negativt bidrag til samlet netto nytte for ikke - prissatte konsekvenser. 0 - alternativet
rangeres derfor som det samfunnsøkonomisk mest lønnsomme alternativet. Resultater fra
konsekvensu t redningen er oppsummert i tabellene under. Her er det også presentert en
rangering av alternativene med utgangspunkt både prissat te og ikke - prissatte konsekvenser.

Som nevnt over kommer 0 - alternativet best ut i den samfunnsøkonomiske analysen og er
derfor rangert som nr. 1. Siden utbyggingsalternativene A, B og C er rangert likt for ikke -
prissatte konsekvenser er rangeringen for pr issatte konsekvenser lagt til grunn for en samlet
samfunnnsøkonomisk rangering. Dette betyr at alternativ C er rangert over alternativ B og at
alternativ A er rangert som den dårligste løsningen. Det understrekes at det er relativt
marginale forskjeller på alternativene samlet sett. Det henvises derfor til resultater for de
enkelte utredningstema som grunnlag for videre vurdering og grunnlag for anbefaling og
vedtak i saken.

Tabell 20 Sammenstilling av prissatte og ikke - prissatte k onsekvenser.

0 - alternativet Korridor A Korridor B Korridor C

Prissatte virkninger
Netto nytte (netto nåverdi i kroner) - 21 0 - 72 - 15
Netto nytte per budsjettkrone - 0,09 - 0,03 - 0,01
I. Rangering prissatte konsekvenser 1 4 3 2

Ikke - prissatte vi rkninger
Samlet vurdering Negativ Negativ Negativ
II. Rangering ikke - prissatte
konsekvenser

1 2 2 2

Samlet samfunnsøkonomisk
vurdering

0 Negativ Negativ Negativ

III. Samlet samfunnsøkonomisk
rangering

1 4 3 2
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Tabell 21 Sa mmenstilling av prissatte og ikke - prissatte konsekvenser.

0 - alternativet Korridor A Korridor B Korridor C

Prissatte virkninger (nåverdi)
Trafikk - og transportbrukere 2443 2443 1778
Operatorer - 112 - 112 - 98
Det offentlige - 2296 - 2181 - 1630
Uly kker 220 220 275
Luftforurensning - 6 - 6 - 14
Restverdi 0 0 0
Skatte - og avgiftsinntekter - 50 - 50 - 42
Netto nytte - 210 - 72 - 15
Netto nytte pr. budsjettkrone - 0,09 - 0,03 - 0,01
I. Rangering prissatte
konsekvenser (fra
Tabell 20 )

1 4 3 2

Ikke - prissatte konsekvenser
Landskapsbilde - - - - / - -
Nærmiljø og friluftsliv - - - / - -
Naturmangfold - - - - - - - - / - - -
Kulturmiljø - - - - / - - - - -
Naturressurser - - - / - - - - / - - -
Sa mlet vurdering ikk e - prissatte
konsekvenser (fra
Tabell 20 )

Negativ Negativ Negativ

II. Rangering ikke - prissatte
konsekvenser

1 2 2 2

Samlet samfunnsøkonomisk
vurdering (prissatte og ikke -
prissatte konsekvenser fra
Tabell 20 )

0 Negativ Negativ Negativ

III. Rangering etter samlet
vurdering av I og II (fra
Tabell 20 )

1 4 3 2
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6.4 Øvrige konsekvenser

6.4.1 Lokal og regional utvikling

Ny E16 mellom Nymoe n/Hensmoen og Eggemoen er del av en større utbygging av E16 og
har effekter som kan være både positive og negative på lokalt og regionalt nivå. Ny veg vil
sannsynligvis genere økt og ny trafikk på hovedvegnettet, som gir muligheter for utvikling og
regionf orstørring. Dersom denne utviklingen ikke skal gå på bekostning av andre
målsettinger, som knutepunktsutvikling og fortetting av sentrum, er det avgjørende at nye
etableringer styres til ønsket lokalisering gjennom arealpolitikken.

Lokal Utvikling

Ny E16 vil fungere som en ringveg rundt Hønefoss og kan avlaste byen for
gjennomgangstrafikk. Det blir mindre belastning på Hønegata, Ådalsvegen og
Hvalsmovegen inn og ut av Hønefoss. Det blir lettere å prioritere kollektivtrafikk og
tilrettelegging for gående o g syklende i sentrum av Hønefoss.

Bedre forbindelser med et effektivt ringvegsystem rundt Hønefoss og mer effektiv veg mot
andre regioner kan gjøre næringsområdene på Eggemoen og Hensmoen mer attraktive også
for handelsetableringer.

E16 vil få motorvegsta ndard og vil kunne oppfattes som en fysisk og visuell barriere i
områdene som berøres av vegen.

For noen næringer som er etablert langs dagens veg, kan flytting av mye av trafikken til ny
veg bidra til dårligere tilgjengelighet og endring av kundegrunnlage t.

Mer effektiv veg kan gjøre det vanskeligere å nå lokale, regionale og nasjonale mål for mer
effektiv arealbruk, redusert transportbehov og styrking av kollektivknutepunkter, som bl.a. er
omtalt grundig i KVU Hønefoss og i planstrategien for Osloregionen . Ny E16 vil imidlertid
bidra til et effektivt og mer forutsigbart transportsystem for næring og utvikling i regionen
rundt Oslo og for Buskerud og øst/vest - transport . Flere store stigninger vil bli fjernet, noe
som vil ha betydning for en mer effektiv nær ingstransport.
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Tabell 22 Viser en oversikt over de viktigste konsekvensene kny t tet til de ulike korridorene

Tema Korridor A Korridor B Korridor C

Tilgjengelighet God tilgjengelighet til
Eggemoen og Bergermoen
direkte fra ny E1 6 via nytt
kryss nordøst for flystripa.

Tilgjengelighet til Forsvarets
område blir omtrent som i
dag.

Avstanden til Hensmoen
forkortes noe for kjørende
østfra.

Bedre forhold for gående og
syklende langs dagens E16.

God tilgjengelighet til
Eggemoen og
Bergermoen direkte
fra ny E16 via nytt
kryss nordøst for
flystripa.

Tilgjengelighet til
Forsvarets område
blir omtrent som i dag.

Avstanden til
Hensmoen forkortes
noe for kjørende
østfra.

Bedre forhold for
gående og syklende
langs dagens E16.

God ti lgjengelighet til
Eggemoen og
Bergermoen direkte
fra ny E16 via nytt
kryss nordøst for
flystripa.

Tilgjengelighet til
Forsvarets område
blir omtrent som i dag.

Nytt kryss ved
Hensmoen bedrer
tilgjengeligheten til
området.

Bedre forhold for
gående og syklende
langs dagens E16.

Barrierevirkninger Forsterker E16 som barriere
mellom Eggemoen og
Viul/Randselva. Går på bru
over ravinedalene , der
tilgjengeligheten
opprettholdes for områdene
under bruene.

Barriere mellom
Bergermoen og
Eggemoen.

Barriere mel lom
Bergermoen og
Eggemoen

Forsterker vegen som
barriere mellom
Nymoen og
friluftsområdene på
østsida av E16 .

Muligheter Eggemoen eksponeres mot
vegen.

Lettere å koble områdene på
Bergermoen og Eggemoen

Eggemoen
eksponeres mot
vegen.

Sparer boligene på
Nymoen.

Eggemoen
eksponeres mot
vegen.

Inngrep i boligområdet
på Nymoen som kan
bidra til avbøtende
tiltak mot f.eks. støy.

Begrensninger Ny E16 parallelt med
ny/justert lokalveg forbi
Eggemoen kan bidra til at
området oppleves som
trafikkbelastet, og vil være
mindre attraktivt å bevege
seg i for myke trafikanter.
Svært trangt mellom
eksisterende
næringsvirksomhet og
Viul/Randselva.

Beslaglegger store
områder som i dag
benyttes til friluftsliv,
men som er planlagt
omdisponert til
næring.

Begrenser
area lbruken for
utvidelse av
næringsområdet på
Eggemoen.

Beslaglegger store
områder som i dag
benyttes til friluftsliv,
men som er planlagt
omdisponert til
næring.

Begrenser
arealbruken for
utvidelse av
næringsområdet på
Eggemoen.



Hoveddokument - revide rt planbeskrivelse KU

Statens vegvesen Region øst

79

Regional utvikling

Tabell 23 Viser en oversikt over de viktigste konsekvensene på et regionalt nivå

Tema Vurdering

Bosetting Ny E16 bidrar til økt mobilitet med bil, slik at det blir lettere å bo og
samtidig ta del i jobb og andre hverdagsaktiviteter i et større område. Det
er fare for at dette kan føre til mer spredt boligbygging og økt bilbruk.

Arbeidsmarked Med raskere veg blir det enklere for flere å få tilgang til aktuelle
arbeidsplasser. Virksomheter kan dra nytte av et utvidet arbeidsmarked
som gj ør det lettere å hente inn nødvendig fagkompetanse. Med det
største arbeidsmarkedet i Oslo er det fare for at pendlerstrømmen mot
Oslo forsterkes. En sammensmelting av regionene på Ringerike,
Hadeland og Romerike kan fungere som en motkraft til dette.

Ha ndelslokalisering Med veger som flytter trafikken ut av sentrum vil mange handelsbedrifter
ønske å etablere seg nær kryss langs den nye vegen. Det er ofte lettere
for logistikken, billigere tomter, lettere planprosesser og mulighet for å tilby
gratis parke ring. Dette kan svekke handelen i etablerte byer og tettsteder,
men også kan styres gjennom arealplaner.

Næringsutvikling Mer effektiv veg gir lavere transportkostnader og tilgang på et større
marked. Vegen kan også bidra til større tilgjengelighet til bedrifter og
destinasjoner, som kan dra nytte av nærheten til bl.a. Gardermoen og
Oslo.

Senterfunksjoner og
knutepunktsutvikling

For Hønefoss vil ny E16 bidra til å komplettere et effektivt ringvegsystem
nord og vest for byen. Dette vil avlaste sentrum f or gjennomgangstrafikk,
og vil sammen med satsning på jernbanen bidra til at byen styrkes som
knutepunkt. Det blir lettere å legge til rette for myke trafikanter og mer
effektiv kollektivtransport. Dette er avhengig av en arealpolitikk som styrer
etablerin ger til riktig lokalisering.
For Jevnaker vil den nye vegen føre trafikken lengre unna sentrum. Det vil
kunne legge press på utvikling av bl.a. mer handel på Bergermoen og i
områdene nærmest nytt kryss ved Eggemoen. Dette kan bidra til å svekke
Jevnaker so m handels - og møtested, men kan unngås dersom det satses
sterkere på de unike egenskapene ved Jevnaker sentrum, som den
karakteriske byplanen sitt forhold til landskapet og gode forbindelser til
populære turistdestinasjoner, som Kistefoss og Hadeland Glass verk.

Transport - og
trafikkstrømmer

Ny E16 på strekningen Nymoen/Hensmoen - Eggemoen endrer i
utgangspunktet ikke på hovedtrafikkstrømmene, men kan ha stor effekt i
forhold til trafikken gjennom Hønefoss sentrum. Vegen bidrar også til å
forkorte strekning en Bergen - Gardermoen - Gävle, som kan ha betydning
for transport mellom bl.a. mellom Vestlandet og Baltikum.

Regionforstørring Ny E16 på strekningen Nymoen/Hensmoen - Eggemoen vil være del av et
større vegprosjekt som kan bidra til kortere veg mellom Ringeri ke,
Hadeland og Øvre Romerike. Dette kan bidra til at disse regionene blir
mer integrerte, med tettere arbeidsmarked og større utveksling av
kompetanse, handel og tjenester. Dette kan bidra til å styrke Hønefoss og
Jessheim som sterke regionsentra, og kan påvirke utviklingen også på
Hadeland. Vegen vil også bidra til en flerkjernet byutvikling i Osloregionen
og vil kunne fungere som en avlastningsveg (Ring 4), som gjør det lettere
å føre bl.a. tungtrafikk utenom byen.
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6.4.2 Hydrologi

Det er utført beregninger som dokumenterer registreringer og verdiv urderinger for temaet
hydrologi og vurder inger av hydrologiske forhold før og etter en utbygging på de berørte
elvestrekninger. Det er beregnet flomverdier ved 200 - årsflom i totalt 7 punkter der
vannstrenger krysse r prosjektert ny E16 i de tre alternative korridorer i planområdet mellom
Nymoen og Eggemoen. Alle konstruksjoner ligger i en slik høyde at de går klar av flom.

For brupilarer som står nær elva og m ed foreliggende beregningsgrunnlag kan det ikke
utelukkes at det kan forekomme lokale hastighetsendringer som kan gi økt erosjonsfare
lokalt. Rundt søylefundamentene bør det derfor i neste planfase vurderes sikr ing mot
erosjon.

6.4.3 Andre transportformer

Utbygging av E16 er i hovedsak et tiltak som
legger til rette for biltransport. Busser vil også
kunne dra nytte av mer effektiv rute via E16,
men ny trasé vil i liten grad betjene
arbeidsplasser eller boligområder i lokalmiljøet
i og rundt Hønefoss og Jevnaker. Vegen vil
derfor ha størst effekt for regionale bussrute r
som ikke har behov for mange stopp
underveis. Redusert belastning på vegene i
byområdet vil også kunne bidra til at busser
kommer raskere fram mer effektivt på
eksisterende vegnett.

For gående og syklende vil også effekten av
redusert belastning innenfo r byområdet være
viktig, samtidig som det planlegges for
etablering av et sammenhengende gang - og
sykkelvegnett langs dagens E16 mellom
Hønefoss og Hensmoen og Hønefoss og Eggemoen. Dette vil kunne bidra til et mer attraktivt
og trafikksikkert tilbud for g ående og syklende på disse strekningene. Avstanden mellom
Hønefoss og Jevnaker/Hensmoen , samt terrengforskjellene vil for mange oppleves som en
hi ndring. Økt bruk av el - syk ler vil kunne dempe de geografiske barrierene og føre til økt
sykkelbruk.

6.4.4 Risiko - o g sårbarhetsanalyse

Det ble gjennomført et ROS - møte 12. oktober 2017 med deltakere fra kommunene Ringerike
og Jevnaker, samt Ringerike brann - og redningstjeneste, Statens vegvesen og konsulent.

I analysen framkom følgende momenter som må følges opp i den videre planleggingen av
prosjektet:

Ravinelandskap er generelt utsatt for løsmasseskred. Området ut mot Randselva er
også potensielt utsatt for ras.
Det er bekker og elver med fisk som gyter i planområdet. I en anleggsfase kan
tilslamming av elver påvirke livet i elva. Det bør vurderes om det skal legges
restriksjoner på anleggsarbeidet som potensielt kan utgjøre en risiko.
I anleggsfasen er det økt risiko for utilsiktet forurensning ved uhell eller ulykker.
Gjennomføringsfasen vil planlegges for å ta høyd e for å hindre slike uhell, og hva

Figur 83 Sykkelavstand fra Hønefoss sentrum.
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slags beredskap som skal gjelde i anleggsfasen. Det skal nærmere anleggsstart
utarbeides en plan for ytre miljø for å følge opp slike forhold.
I anleggsfasen vil trafikksikkerhetssituasjonen i liten grad bli påvirket av tiltaket fordi
vegen etableres i hovedsak utenom eksisterende veg. Ny veg vil få redusert risiko for
uhell som følge av fysisk midtdeler, sideterrengtilpasning mv. I tillegg innebærer
bygging av ny veg at dagens veg blir avlastet for trafikk slik at sannsy nligheten for
hendelser reduseres. Det er vurdert TS - tiltak i planforslaget og det vil blir gjennomført
en TS - revisjon av prosjektet i neste planfase.
Eksisterende veg har større risiko for ulykker med gående og syklende. Det
planlegges for gang - og sykke lveiforbindelser som vil bedre forholdene for disse
trafikantgruppene på sammenhengende strekninger .
Eggemobakken og Gummikrysset er ulykkesutsatt. Behov for utbedringer her vil bli
vurdert nærmere i neste planfase . Det vurderes om eksisterende E16 skal f å
innsnevringer og nedsatt fartsgrense for å få trafikken mellom Jevnaker og Ringerike
over på ny E16. Det vil minske trafikkmengden på nedgradert veg og
trafikksikkerheten kan bedres.

6.4.5 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge - og anleggsplasser
(Byggherreforskriften)”omfatter krav til prosjekterende om gjennomføring av risikovurdering. I
henhold til forskriftens § 17 skal de prosjekterende under utførelsen av sine oppdrag
risikovurdere forhold knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på bygge - eller
anleggsplassen.

Hensynet til SHA skal ivaretas gjennom valg av arkitektoniske og/eller tekniske løsninger. De
forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider skal dokumenteres jf. § 12.
Det er ikke gjennomført noen spesifikk analyse knyttet til SHA i denne planfasen utenom de
momentene som er trukket fram i ROS - analysen. Etter valg av korridor, og i neste planfase
med en større grad av detaljering, gjennomføres en analyse med fareidentifikasjon knyttet til
byggefasen.

6.4.6 Trafikksikkerhet

Det er foretatt befaring langs eksisterende veg høsten 2017 med representanter fra Statens
vegvesen og konsulent. Forslag til tiltak er vist som egne kartvedlegg til planen. Disse må
vurderes og detaljeres i neste planfase.

6.4.7 Støyberegninger

Det er utredet støymessige konsekvenser for hvert traséalternativ. Miljøverndepartementets
retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T - 1442, er lagt til grunn for vurdering
av støy fra planlagt ny veg.

Støy er bere gnet ved hjelp av programmet Cadna A versjon 2018 . Nordisk
beregningsmeto de benyttes for støyberegninger og gir typisk en usikkerhet på +/ - 2 dB.
Beregningshøyde for støysonekart er satt til 4 ,0 m og beregningshøyde for uteoppholdsareal
på bakkeplan er 1,5 m. Statens vegvesens trafikkvurderinger for år 2024 er lagt til grunn og
framskrevet til år 2 044. Det er benyttet hastighet 90 km/t på nye E16 for de tre
utbyggingsalternativene.



Hoveddo kument - revidert planbeskrivelse KU

E16 Nymoen - Eggemoen

82

På basis av beregningene er det utført en opptelling av støyfølsom bebyggels e i rød og gul
støysone for hver beregnet situasjon. Rød sone ( > LDEN 65 dB) , nærmest støykilden, angir et
område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål og der etablering av ny støyfølsom
bebyggelse skal unngås. Gul sone (>LDEN 55 dB) er en vurderin gssone hvor støyfølsom
bebyggelse kan oppføres, dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

Tabell 24 Antall støyutsatte boligbygg i de ulike alternativene uten støytiltak .

Situasjon
Antall boligbygg i Antall innlø ste

boligbygggul støysone rød støysone totalt

Dagens situasjon 2014 214 24 238 -

Referanseår 2044 226 34 260 -

Korridor A 236 44 280 2

Korridor B 242 43 285 2

Korridor C 243 48 291 18

Korridor C, redusert 242 60 302 0

Tabell 25 Antall støyutsatte undervisning - og helsebygg i de ulike alternativene.

Situasjon
Antall undervisningsbygg i Antall helsebygg i

gul støysone rød støysone gul støysone rød støysone

Dagens situasjon 2014 5 - 3 -

Referanseår 2044 5 - 9 -

Korrido r A 5 - 2 -

Korridor B 5 - 3 -

Korridor C 5 - 3 -

Korridor C, redusert 4 1 10 -

Resultatene viser at korridor C og C redusert vil gi størst støybelastning til omgivelsene. Som
det fremgår av opptellingen medfører disse to korridorene flest antall støy utsatte boligbygg.
Korridor C kommer verst ut ved at det i tillegg forutsetter at hele 18 boligbygg må innløses
som følge av forslaget.

Korridor A viser seg å være det foretrukne alternativet som vil gi minst støybelastning. Dette
alternativet vil i tilleg g føre til færre støybelastede helsebygg etter ferdigstillelse av
utbyggingen.

Det understrekes at beregningene er utført med bakgrunn i usikre trafikktall, og at analysen
må gjennomføres på et mer detaljert nivå med tiltaksbeskrivelse i neste planfase.

St atens vegvesen skal kartlegge støysituasjonen langs E16 gjennom Nymoen - området i
reguleringsplanfasen . Støytiltak vil bli vurdert i henhold til gjeldende støyretningslinje (T -
1442).
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6.4.8 Luftforurensning

Det er gjennomført vurderinger av luftforurensning for de tre korridoralternativene.
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T - 1520) definerer
grenseverdier for røde og gule luftsoner , samt luftfølsom bebyggelse. Rød sone er område
som er lite egnet for planlegging av luftfø ls om bebyggel se. I gul sone er det anbefalt å vise
varsomhet ved etablering av ny luftfølsom bebyggelse.

Tabell 26 Maksimal utbredelse av rød og gul luftsone i meter fra vegkant for hvert alternativ.

m fra vegkant
Sone Rød Gul

Dagens veg 11 24
Korridor A 10 22
Korridor B 9 21
Korridor C 9 21

Det er ingen boliger som er påvirket av luftforurensning i sammenlikningsåret. De foreløpige
vurderingene av luftforurensning viser at utbredelse av rød / gul luftsone er begrenset, og at
soneutbr edelsene er størst for referansesituasjonen (dagens veg). Korridor B og C har
samme soneutbredelsen fordi trafikkmengden er nesten lik. Det begrensede omfanget av
røde og gule luftsoner tyder på at videre beregninger av luftforurensning på
reguleringsplann ivå bare er nødvendig dersom linjeføringen legges nærmere eksisterende
bebyggelse en soneutbredelsen vist i tabe llen.

Både årlig middelverdi og vintermiddelverdi for NO2 vil ligge langt under 40 µg/3 som er nivået
for sonegrensene i retningslinje T - 1520.

6.4.9 V urderinger iht. naturmangfoldloven

I henhold til naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8 - 12 legges til grunn ved
utøving av offentlig myndighet. Kommunen må ved sin saksbehandling av planer etter plan -
og bygningsloven gjøre en vurdering ett er de nevnte prinsippene. Flere av de miljørettslige
prinsippene setter, på overordnet nivå, forutsetninger og føringer for konsekvensutredningen.
Dette gjelder bl.a. kravene til kunnskapsgrunnlag, beskrivelse av påvirkninger, vurderinger av
føre/var forho ld og kompenserende tiltak. Følgende vurderinger er gjort av §§ 8 - 12:

Til § 8 om kunnskapsgrunnlaget

Det foreligger god og oppdatert dokumentasjon og kunnskap om naturtyper og artsmangfold
i planområdet. Det foreligger en egen rapport som omhandler vannmi ljø (Lønmo 2017).

K ilder til kunnskap om naturmangfold i planområdet finnes i Naturbase ( www.naturbase.no ),
Artskart/Artsobservasjoner ( www.artsdatabanken.no ) og oppfølgi ng av miljøregistreringer i
skog (også www.naturbase.no ), samt feltarbeid gjennomført i 2016 og 2017, som også
omfatter kvalitetssikring av eksisterende kunnskap. NINA - rapport knyttet til kartlegging ved
Eggemoen (St abbetorp og Erikstad 1999) utgjør også en del av kunnskapsgrunnlaget.

Kunnskapsg runnlaget for videre planlegging vurderes som svært godt. For mer informasjon
om naturmangfold; se gene rapport Temarapport naturmangfold.

Til § 9 om føre - var - prinsippet
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Kunnsk apsgrunnlaget for naturtypelokaliteter, viltområder, vilttrekk og fisk er vurdert som
godt. Konsekvensene av de direkte inngrepene på lokalitetsnivå og for viktige artsfunn er
godt kjent. Det er liten fare for at tiltaket vil ha store og ukjente negative konsekvenser for
naturtypelokaliteter, vilt og fisk. Det må understrekes at konsekvensene av de indirekte
effektene, som f.eks. barrierevirkninger, er mindre kjent, men trolig er det ikke store og
ukjente negative indirekte effekter av tiltaket som ikke er kjent eller belyst i utredningen. På
grunn av god kunnskap om naturforholdene vil trolig ikke føre - var - prinsippet anvendes for
begrunnelse av vedtak.

Til § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning

Den samlede belastningen av verdisatte naturmiljøe r i undersøkelsesområdet vurderes å
være godt beskrevet gjennom konsekvensu tredningen.

Ravinene i Nærstadmarka er gitt stor verdi ut fra størrelse og relativt få inngrep.
Skogsbilveier knyttet til skogsdriften i området, kan ha innvirkning på dynamikken i ravinene
knyttet til bl.a. erosjonen i området. En del konkurransesvake arter av f.eks. moser finnes på
blottlagt leirejord som skyldes erosjon. Rødlistede arter knyttet til sliike lokaliteter er ikke
påvist i området, men området er stort i utstrekning, og har et betydelig potensiale for
forekomster av slike arter. I nordøstre del er det også foretatt noe utfyllinger i ravinene i
senere tid. Et større veianlegg gjennom ravineområdet vil sannsynligvis medføre ytterligere
fyllinger i området, og med tilhør ende anleggsveier og veier for vedlikehold, vil sannsynligvis
et slikt veianlegg ytterligere begrense aktive erosjonsprosesser som bidrar til å opprettholde
ravinenes særpreg. Korridoralternativ C vil være minst negativt for naturmiljøet knyttet til
ravine landskapet.

Eggemoen hadde tidligere etter alt å dømme sammenhengende, verdifulle sandfuruskoger
over det meste av arealet. I dag er imidlertid arealet med verdifull sandfuruskog med hensyn
til biomangfold betydelig fragmentert av ulike arealinngrep, blant annet (flate - )hogst. I dag
gjenstår tre hovedarealer med rikere sandfuruskog som er avgrenset som
naturtype lokaliteter .

Traséene, spesielt trasé B og C, vil gi ytterligere arealreduksjon i sandfuruskogen.
Arealbeslag i tilknytning til ny vei, anleggsvei er, riggområder osv. må begrenses i størst
mulig grad, og slike anlegg bør ikke legges i de resterende kartlagte og verdisatte arealene
av sandfuruskog. Inngrepene vil primært skje i et område som allerede er disponert til
næringsformål.

Forslag til områd eregulering for Eggemoen Næringspark vil gi fullstendig nedbygging av ett
av disse områdene inkludert forekomster av en sterkt truet art, bittergrønn (EN). Den
samlede belastningen av dette tiltaket, og andre planlagte utbyggingstiltak som er kjent i
influ ensområdet for planen vil likevel ikke medføre at den samlede belastningen for denne
naturtypen blir vurdert som kritisk . Det er ikke sannsynlig at truede arter vil forsvinne fra
regionen som følge av tiltaket , men for den sterkt truete arten bittergrønn , som har i
un derkant av 300 kjente lokaliteter på landsbasis , vil 10 lokaliteter bli nedbygd ved
gjennomføring av planlagt utbygging av Eggemoen Næringspark . I denne sammenhengen vil
det ikke være bygging av ny E16 som gir de mest negative konsekvensene for
naturmangfoldet, men ev. utbygging av Eggemoen Næringspark som i svært stor grad vil
redusere naturverdiene i dette området.

Utbygging av ny E16 vil trolig ikke være i strid med § 4 og § 5 vedrørende forvaltningsmål for
naturtyper og arter .

Et regional t viktig vilttrekk går over Eggemoen. Tidligere utbygginger av veier, militære
anlegg, flyplass, Trollmyra gjenvinningsstasjon begrenser, innsnevrer eller gir
barrie revirkninger for viltet i området. Ny E16 vil uten tiltak for vi
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lt utgjøre en betydelig b arriere i tillegg til de nevnte inngrepene. Av hensyn til viltet blir det
vesentlig å sikre passasje med over - eller undergang eventuelt kombinert med viltgjerder.

Til § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver

Det vil si at kostnader i forbindelse med tiltak som nevnt ovenfor dekkes av tiltakshaver .
Tiltakshaver skal etter § 11 begrense skader på naturmangfoldet. Tiltak kan være
restaurering av arealer med midlertidig arealbeslag (rigg, deponier), tiltak for å hindre ell er
rense avrenning av partikler, olje osv., utforming av stikkrenner og kulverter mht. oppgang for
fisk, vilttiltak som viltgjerder og viltoverganger/ - underganger, samt ev. ekspropriering for å
sikre deres funksjon fremover.

Ved arealbeslag i verdifull na tur kan fysisk (økologisk) kompensasjon for tapte arealer være
aktuelt. Naturmangfoldloven har særskilte bestemmelser om kompensasjon ved inngrep i
verneområder og utvalgte naturtyper. Det forutsettes at § 11 oppfylles ved at kostnadene ved
miljøforringels e bæres av tiltakshaver.

Til § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder

Det er en forutsetning at de mest miljøforsvarlige teknikker legges til grunn ved
gjennomføring av tiltaket. For eksempel ved avbøtende eller kompenserende tiltak som
nevnt i § 11 over og i kap. 7. Bestemmelsen omfatter også lokalisering, dvs. at også valg av
mindre konfliktfylt vegtrasé i forhold til naturmangfold må vektlegges.

Det forutsettes at ved valg av trasé og øvrig gjennomføring av tiltaket, vektlegges hensynet til
n aturmangfold i størst mulig grad.

6.4.10 Vurderinger etter vannforskriften §12

Vannforskriften sier at nye tiltak ikke skal hindre vannforekomstenes mulighet til å oppnå
miljømålene om minst god økologisk og god kjemisk tilstand.

For bekken vest i ravineområdet samt Hagabekken er det gjennomført beregninger av
mengde utslipp av forurensningsstoffer og resultatet er vurdert opp mot vannforekomstens
økologiske og kjemiske tilstandsklasse og mulighet til å oppnå miljømålet. Det er ikke foretatt
tilsvarende beregning er for de andre vassdragene, men det er like fullt vurdert om mengde
utslipp fra veg til disse vannforekomstene vil påvirke økologisk og kjemisk tilstand, samt om
dette begrenser mulighet for å oppnå miljømålet for vannforekomstene.
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6.5 Konsekvenser i anleg gsperioden

6.5.1 Landskapsbilde

Forhold som vil være avgjørende for det visuelle inntrykket av landskapet i anleggsperioden
beskrives under:

Generelt:

For landskapsbildet er istandsettingen etter anleggsperioden avgjørende. Dette er
beskrevet under avbøtende t iltak.
Reiseopplevelsen vil være annerledes i anleggsperioden. Det vil generelt være viktig
å hensynta god orienterbarhet for vegfarende.
God planlegging av anleggsdriften er avgjørende slik at in ngrepene i landskapet
planlegge s godt og begrenses mest mu lig. Riggområdene, anleggsveger og deponier
kan bli svært dominerende i landskapsbildet i anleggsperioden. De bør plasseres
skånsomt i terrenget, organiseres ryddig og ikke beslaglegge større ar e aler enn
nødvendig. Uønsket hogst i anleggsperioden bør unngå s.

Spesielt for denne strekningen:

Ravinelandskapets topografi vil for alle alternativene kunne gi omfattende
landskapsinngrep. Landskap skarakteren er sårbar og tilpasning av veglinjer og
konstruksjoner må tillegges vekt i seinere prosjektering.
Inngrep i anleggsperioden må begrenses og det må tas hensyn til de naturlige,
prosessene i et slikt ravinelandskap.
Reetablering av furumoer. Det bør bevares eller reetableres vegetasjon i
kryssområdene og mellom rampene på Eggemoen.

6.5.2 Naturmangfold

Konsekvenser

Konse kvensene av tiltak er oftest større i anleggsfasen enn i driftsfasen . A realbeslaget er
vanligvis større fordi man etablerer e t anleggs belte som er større enn endelig veg.
Terrenginngrep/kjøreskader, drenering og forstyrrelser på grunn av anleggstrafikk - og støy er
negative faktorer som oftest har større innvirkning på naturmangfoldet i anleggsfasen enn i
driftsfasen. Selv om det er en målsetting å reetablere vegetasjon og andre naturforhold, så
kan arealer med i nngrep i naturområder som ut føres i anleggsfas en være vanskelig å
tilbakeføre til opprinnelig natur, da artssammensetningen vil bli en annen, og arealene endrer
seg fra naturmark til sterkt menneskepåvirket mark. Det vil ofte kunne være en høy tilførsel
av trivielle og tilpasningsdyktige planter samt tilførsel også av fremmede arter til
anleggsområdene hvis det ikke tas tilstrekkelig hensyn til denne risikoen.

Tiltak for naturtypelokaliteter o.l.

Da tiltaket i større eller mindre grad vil medføre arealbeslag i flere naturtypelokaliteter er det
viktig å avmerke anleggsgrensen mot naturtypelokalitetene i terrenget med et fysisk skille,
slik at anleggsarbeidene ved disse lokalitetene kan utføres mest mulig skånsomt og
arealminimerende. Hensyn til naturtypelokaliteter ved bruk av byggeplangjerde i felt og e n
detaljert rigg - og marksikringsplan må inn i kontrakter med utførende entreprenører og følges
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opp i byggefasen. Arealminimerende anleggsvirksomhet er viktig ved naturtypelokalitetene.
Dersom det ikke er mulig å gjennomføre på alle naturtypelokaliteter, b ør A og B - lokaliteter
prioriteres.

Det er registrert noen fremmede skadelige karplanter i planområdet. Disse forekommer nå
sporadisk og stort sett i lite antall, men slike arter har stor frøproduksjon, stor evne til
spredning og til etablering, spesielt i områder hvor det foretas inngrep i marka, og kan
invadere i stort antall i løpet av få år. Det er derfor viktig at det foretas ny kartlegging av slike
arter kort tid før anleggsstart og at det foreligger en plan for ikke å spre artene videre

Hensyn til vi lt

I anleggsfasen vil all aktivitet som medfører menneske lig aktivitet , kjøretøy og maskiner i
arbeid medføre forstyrrelser. Sprenging, lasting og tipping av masser kan føre til støy som
kan forstyrre hjortevilt i området . Det kan antas unnvikelsesavstande r for viltet på avstander
på opp til mellom 100 m og 1 km avhengig av landskapet, skog som gir skjul vs. åpenhet, og
avhengig av typen anleggsaktivitet. Slike virkninger på hjorteviltet har blitt undersøkt ifbm
anleggsarbeidet for Lista Vindpark noen få mi l sør for undersøkelsesområdet av ny E39
(Gonzales 2014). Forstyrrelsene vil spesielt virke negativt på trekkveier og det kan generelt
antas at disse går ut av bruk i den perioden det pågår støyende anleggsarbeid. Slike
virkninger er ikke spesifikt beskrev et i konsekvenstabellen, som primært retter fokus på
driftsfasen. Det kan derfor antas at konsekvensen i den delen av anleggsfasen når det pågår
tyngre anleggsarbeid generelt er noe mer negativ for vilt enn for driftsfasen.

Unnvikelsesadferd må også påreg nes for fugl og annet vilt. I anleggsfasen kan dette påvirke
sårbare fuglearter spesielt. Slike virkninger kan være opptil 1 kilometer fra tiltaket.

Vannmiljø

Avrenning fra massedeponier og gravevirksomhet kan føre til tilslamming av vassdrag med
følge fo r bunnfauna og bunnvegetasjon samt eventuelle gyteplasser. I tillegg vil partikler
kunne føre med seg næringsstoffer og føre til negativ påvirkning av vannkvalitet både mhp .
partikler og eutrofiering av nedstrøms vassdrag.

Det er lite sannsynlig at anleg gsarbeidene inkluderer sprengningsarbeider med det
grunnlaget som foreligger om grunnforholdene i dag. Ved eventuelle sprengningsarbeider
kan avrenning av nitrogenrester i avrenningsvann med høy pH kan føre til dannelse av
ammonium/ammoniakk som kan gi aku tt giftvirkning på fisk og andre ferskvannsorganismer.
Skarpkantede partikler fra sprengstein, kan skade gjeller på fisk.

Videre vil søl/utslipp av diesel, hydraulikkolje m.m. fra anleggsmaskiner kunne føre til
tilsøling av vassdraget. Oljekomponenter kan også ha akutt giftvirkning på fisk.

6.5.3 Naturressurser

For jord - og skogbruksressursene vil anleggsperioden medføre et midlertidig arealbeslag av
areal. Pakking av jord grunnet belastning fra tunge anleggsmaskiner kan føre til redusert
avling i en lengre pe riode etter anleggsperioden. I tillegg kan anleggsdrift medføre skade på
eventuell drenering. Avbøtende tiltak er beskrevet opp i neste kapittel.

For grus - og pukkressursene vil områder som er avsatt til anleggsvirksomhet bli midlertidig
utilgjengelige for uttak av georessursene. Det er per i dag ingen aktive uttak av grus - og
pukkressurser i planområdet.
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Det er ulike typer påvirkning / forurensning som kan oppstå i anleggsperioden som kan ha
negativ innvirkning på vannkvaliteten og brukerinteressene i vass dragene;

Jordpartikler og næringsstoffer ved graving, masseforflytninger, mellomlagring og
deponi av masser
Avrenning av nitrogen fra sprengstoff ved eventuelle sprengningsarbeid, det er lite
trolig at det er behov for sprengning for å gjennomføre tiltak et.
Høy pH i avrenningsvann fra betongarbeid
Søl av olje og drivstoff i forbindelse med anleggsmaskiner og vedlikehold av maskiner

6.5.4 Nærmiljø og friluftsliv

Konsekvenser er avhengig av hvordan anleggsarbeidene planlegges og gjennomføres. Det
kan i denne fa sen bli aktuelt med bruk av lokalveger, redusert kjørehastighet og stans i
trafikk under f.eks. sprengning. Det kan forventes periodevise ulemper for beboere langs E16
og Eggemoveien.

I riggområder forventes det aktivitet i forhold til transport og brakk erigg. Det er en
forutsetning at områdene holdes ryddige og at de om mulig skjermes for omgivelsene.
Midlertidige terrengvoller kan være en måte å skjerme på.

Deponiområder er også viktige å skje r me for innsyn og støy. Også her kan terrengvoller
være aktu elle. Riktig lokalisering av deponiene er tross alt det viktigste i forhold til å minimere
ulempene for omgivelsene.

Fortrinnsvis bør rigg - og deponiområder legges til allerede berørte arealer innenfor
planområdet, som for eksempel tidligere masseuttak, i ndustritomter etc.

God informasjon til beboerne i berørte områder er viktig for å forebygge konflikter med
nærmiljøet i anleggsperioden. Konsekvenser for nærmiljøet er i stor grad knyttet til ekstra
støy - og støvbelastning i boligområder og trafikkomleggi ng.

Konsekvenser for friluftsliv er knytte til støy, men også til barrierevirkning mellom bolig -
områder og friluftsområder. Innfallsporter til friluftsområdene må opprettholdes/erstattes i
anleggsfasen eventuelt flyttes og merkes. .

6.5.5 Kulturminner og kultu rmiljø

Konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø i anleggsperioden er først og fremst knyttet til
arealinngrep, men også visuell innvirkning. Anleggsperioden medfører normalt større
negative konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø enn det fremtidig e anlegget fordi
anleggsområdet på den enkelte strekningen vil berøre større areal enn det fremtidige
anlegget. Flere kulturminner kan derfor bli direkte og visuelt berørt langs traseene.

Tiltaket vil medføre bygging av ny veg utenfor dagens veg. I deler av området vil det måtte
etableres anleggsveger og riggområder inn til byggeområdet. Dette kan medføre ytterligere
konflikt med kulturminner.

Massedeponi

Massedeponi kan forårsake skade på kulturminner. Dette gjelder synlige kulturminner samt
ikke - synlige kulturminner i grunnen, for eksempel dyrka mark. Når nye masser fylles oppå,
trykkes jordmassene sammen og bidrar til ødeleggelser av de kulturminner som måtte ligge i
det aktuelle området. Massedeponi i områder med kulturminner eller områder som er vurde rt
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til å ha stort potensial for nye funn av automatisk fredete kulturminner, vil normalt sett utløse
undersøkelsesplikt jf. kulturminnelovens § 9. Ved eventuell konflikt med automatisk fredete
kulturminner, må det søkes om dispensasjon etter kulturminnelov ens § 8, 4. ledd.

For å begrense direkte og visuelle virkninger er det viktig at anleggsområdet ikke omfatter
mer enn nødvendig areal, og at en unngår å legge rigg - og deponiområder i eller nærme
viktige kulturminneverdier i området.

Riggområder

Riksantik varen har presisert at riggområder er å anse som tiltak på lik linje med andre tiltak,
for eksempel veg. Det betyr at riggområde oppå marka utløser undersøkelsesplikt jf.
kulturminnelovens § 9 og eventuell dispensasjon jf. kulturminnelovens § 8, 4. ledd fo r
kulturminner i området. Dette gjelder også andre midlertidige tiltak som midlertidig deponi,
planer der byggegrensa under anleggsperioden går ut over plangrensen, grøfting, drenering,
etc.

Fortrinnsvis bør rigg - og deponiområder legges til allerede berø rte arealer innenfor
planområdet, som for eksempel tidligere massedeponi og masseuttak. Konsekvenser for
disse kan komme i konflikt med kjente kulturminner, også i kulturmiljø som kommer positivt
ut i denne rapporten.
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6.6 Avbøtende tiltak

6.6.1 Landskapsbilde

Ti lpasninger av løsninger for tiltaket slik at det oppnås mindre negativ konsekvens for
landskapet listes opp under. Tilpasningene kan medføre endring av linjeføring i alternativene
slik de foreligger i utredningen:

Vegens linjeføring over ravinelandskapet, de store bruene utforming og tilpasning til
landskapet vil være avgjørende for hvordan E16 vil fremstå spesielt i korridor A og B.
Eksponerte overgangsbruer må anlegges med kvalitet.
Høyde på vegen gjennom Eggemoe n platået er svært avgjørende for det visue lle
inntrykket av tiltaket i korridor A. Ny E16 bør ut fra landskapshensyn ligge mest mulig
i nivå med sideterrenget.
Nymoenkrysset har ulik funksjon i trafikkbildet for de ulike alternativene. Dette bør
gjenspeiles i utformingen og vektlegges i seinere p lanfaser.
Forhold som eventuelt stengning av Eggemobakken bør tas hensyn til i utformingen
av krysset .

Tiltak for å tilpasse vegtiltaket bedre til omgivelsene er viktig for hvordan veganlegget
fremstår visuelt. Det bør etterstrebes en utforming av sideter renget slik at vegtiltak glir
naturlig inn i omgivelsene også med tenke på avstandsvirkningen. Det vises til
formingsveilederen for strekningen E16 Nymoen - Roa for retningslinjer for vegetasjon og
terrenginngrep som ha r betydning for landskapet.

I tillegg vil følgende forhold være viktig i den videre planleggingen:

Plassering og utforming av viltgjerder, rekkverk og støyvoller/skjermer er ikke vurdert
i denne temautredningen og må vurderes i den videre planleggingen. Dette er
elementer som vil kunne ha sto r betydning for det visuelle inntrykket av
vegtiltaket. Støyskjerming vil forsterke vegen som visuell barriere i delområde 1 ved
valg av korridor C. Utforming og tilpassing til omgivelsene må tillegges vekt i neste
fase.
Statens vegvesen vil registrere vil ttråkk i neste planfase .
Utforming av kryssområdene kan bidra til at vegtiltaket får mindre negativ konsekvens
for landskapet. Nymoenkrysset vil være adkomst til Hønefoss, mens Eggemokrysset
vil være adkomst til næringsparken og Jevnaker.
Utformingen av k ryssene med tilhørende konstruksjoner kan påvirke opplevelsen av
landskapet og er også viktig for å bidra til å øke orienterbarhet og være en
identite t sbærer i adkomsten til et sted.
Etablere gode forbindelser på tvers av E16 for attraktive turområder.

6.6.2 N aturmangfold

Inngrep i verdisatte naturtypelokaliteter bør begrenses til et minimum, spesielt for lokaliteter
med stor verdi (A - og B - lokalitete r ). Det forutsettes at verneområdene (lok. 8 og 9 ) ikke
berøres av fysiske inngrep. V algt trasé bør ved optimali sering i regulerings - og byggeplan ha
fokus på å redusere inngrep på naturtypelokaliteter langs veglinja, ved skråningsutslag og
ved skogrydding.

Generelt bør a nleggs veier, anleggs - og riggområder skal i størst mulig grad legges til arealer
som allerede er sterkt påvirket av menneskelig aktivitet framfor i verdifull natur eller
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naturpregete områder . De store bruene som er tenkt etablert i ravinedalen vil kreve store
midlertidige inngrep ved etablering av fundamenter og søyler, men etableres så høyt over
dal bunnen at de ikke vil medføre stor skade på naturmangfold i skyggen under bruene.

Korridor A og B innebærer bruer over deler av ravinesystemet i Nærstadmarka, og dette gir
gode muligheter for viltet til å bevege seg omtrent på samme måte som tidligere i de tte
området. Korridor C vil gi betydelig mer trafikk mellom Nymoen – Hensmoen og Vågård. Her
er det allerede i dag registrert en rekke viltpåkjørsler, spesielt mellom Nymoen og
Hensmoen. Hvis korridor C velges, så må tiltak for viltet vurderes, som viltgje rder og
faunapassasjer i dette området.

Det regionale vilttrekket, i hovedsak elg, som går mellom flystripa og Trollmyra krever tiltak
for samtlige korridorer. Faunapassasje her må sees i sammenheng med traséen videre
østover, Eggemoen – Olum med tanke på tekniske løsninger. Viltgjerder, kombinert med
mulig passering under brua over Randselva, kan være en aktuell løsning. Det er mulig e n
veitrasé mellom flystripa og Trollmyra må senkes noe i terrenget, og en viltovergang i form
av et lokk kan også være en mulig løsning.

Det har vært tatt opp i kommuneplanarbeidet å legge en hensynssone for vilt her for å sikre
fremtidig trekk (Kornkveen 2017). Det henvises for øvrig til Håndbok V134 (Vegdirektoratet
2014), for anbefalinger om utforminger av ulike tiltak. .

V annmiljø

Avbøtende tiltak i anleggsperioden:

Avbøtende tiltak i anleggsfasen som kan minimere avrenning av partikler og hindre oljesøl
fra anleggsområdet til resipient kan være;

Avskjærende grøfter og ledevoller oppstrøms anleggsområdet planlegges og
etabl eres tidlig for å redusere at overflatevann fra oppstrøms area ler renner inn i
anleggsområdet.
Prioritere masseforflytninger i perioder med lite nedbør.
Rask tilsåing etter hvert som nye områder ferdig etableres.
Etablering av rensedammer/renseløsninger for a n leggsfasen.
Gode rutiner for oljesøl og andre forurensende utslipp .
Masser legges i god avstand til vannresipient .

Avbøtende tiltak i driftsfasen:

Grunnet egnede løsmasser i store deler av planområdet (sand og grus) vil potensielt
forurenset over vann fra veg renses i infiltrasjonsgrøfter langs veglinja.

Der vegen krysser vannforekomstene i ravineområdet er løsmassene ikke egnet for
infiltrasjon. Avbøtende tiltak er der å samle opp overvann fra veg via drenssystem og lede
dette til rensedammer før utslipp til resipient.

6.6.3 Naturressurser

Matjordlaget i områder med permanent beslag av fulldyrka jord skal tas av og benyttes
innenfor samme eiendom for å unngå evt. spredning av sykdommer og uønskede arter.

Det skal vurderes mulighet for nydyrking av tilg rensende arealer for å erstatte noe av det
beslaglagte jordbruksarealet. Størrelsen på beslaglagt jordbruksareal varierer for de
forskjellige korridorene; hvorav korridor B beslaglegger minst areal (10 dekar) og korridor C
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beslaglegger mest areal (67 dekar ). Korridor A beslaglegger 28 dekar. Det er allerede spilt
inn et areal fra en av de berørte grunneierne som en mulighet for oppdyrking . Arealet ligger
på vestsiden av E16, like nord for Nymoen og er i underkant av 80 dekar; se Figur 12. Det er
kun deler av arealet som er merket som «dyrkbart» i Kilden ( ca. 15 dekar), og det har vært
masseuttak i deler av området. Det resterende arealet er i dag skog. Egnethet for oppdyrking
må vurderes nærmere i neste fase av prosjektet.

Figur 84 Areal spilt inn som mulig nydyrkingsområde (merket med rød grense). Deler av området er i følge Kilden
(www.kilden.nibio.no) «dyrkbart» (rødt skravert areal), men hoveddelen av området er ikke avmerket som
dyrkbart.

Matjordlag i områder med midlertidig beslag skal tas av, rankes opp og mellomlagres
innenfor anleggsbeltet for så å tilbakeføres til samme eiendom etter endt anleggsperiode.
Matjord må deponeres innenfor samme eiendom for å unngå evt. spredning av sykdommer
og uønskede arter. Avtaking, rankin g og pålegging av matjord bør gjennomføres i en periode
med lite nedbør.

Komprimeringsskader som følge av kjøring med anleggsmaskiner er erfaringsmessig den
viktigste årsaken til at en ikke oppnår det forventede avlingsnivå etter flytting eller
midlertid ige beslaglagte arealer som skal tilbakeføres til jordbruksdrift. En bør av den grunn
ha så robuste planer at en ikke er tvunget til å kjøre under våte forhold. I tillegg bør
anleggsveger anlegges med fiberduk og plastarmering før oppbygging av vegkroppen.
Fiberduk vil sikre at det ikke blir liggende igjen pukk eller stein etter at anleggsvegen er
fjernet. Etter at anleggsvegen er fjernet, bør det vurderes grubbing av jorda for å redusere
effekten av jordpakking (gjelder kun i områder med leirholdig jord).

For skogsområder er det viktig at beslaget av skogsområder i anleggsperioden ikke blir
større enn nødvendig. I tillegg bør det hensyntas tidspunkt for avskoging av områdene, slik
at kjøreskader i skog ikke blir større enn nødvendig. Avskoging av områdene i perioder med
tele i jorda er å foretrekke. Dette for å hindre strukturskader /pakkingsskader/kjøreskader.
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Gjennomføring av avskoging i anleggsfasen skal beskrives i detaljprosjekteringen, med mål
om minst mulig potensielle negative konsekvenser for sko gbruksdriften i områdene rundt
beslaglagte områder.

For sand - og grusressursene på Eggemoen og eventuelt Hensmoen kan avbøtende tiltak
være å ta vare på lag som må fjernes i forbindelse med veiutbyggingen. Det kan også være
aktuelt å ta ut sand - og grusre ssursene under permanent beslaglagt vei. Ressursene kan i
tillegg vurderes brukt i selve veianlegget. Massene som ikke benyttes i veianlegget, kan
mellomlagres og utnyttes som ressurs på et senere tidspunkt. t.

6.6.4 Nærmiljø og friluftsliv

En godt planlagt anl eggsfase med informasjon til berørte og varsling av
anleggsarbeider som kan skape sjenanse (sprengningsarbeider, omkjøring etc.).
Skjerming av riggområder og deponiområder.
I anleggsfasen skal det sikres adgang til friluftsområdene. Utfartsparkeringsplasse r
må dersom de berøres erstattes midlertidig.

Disse punktene bør følges opp i YM planen.

På sikt vil mange av ulempene fra anleggsfasen forsvinne. Her nevnes tiltak som kan gi «noe
tilbake» til lokalsamfunnet.

Forbedre utfartsparkeringsplasser og innfalls porter til friluftsområder.
Omlegging/opparbeidelse av stier som ny E16 har avskåret.
Anlegge en forbindelse fra turvei som følger bekken som renner øst for Øvre og
Nedre Snaret og ned til Randselva ved Lundstadfossen. Sikker kryssing av
Eggemoveien.
Anl egge en forbindelse under E16 ved krysset på Nymoen.
Nye anleggsveger kan benyttes som turveger.

6.6.5 Kulturminner og kultur miljø

I planutforming bør det være et generelt prinsipp å dempe negative virkninger på landskapet,
og derigjennom også på kulturminner o g kulturlandskap. En god landskapstilpasning
reduserer virkningen av terrenginngrepet.

Viktige momenter i så måte er:
Nye inngrep i et område bør ideelt sett legges i god avstand til kulturminner og
kulturmiljø.
Bearbeiding av terreng ved tunnelportaler , fyllinger, skjæringer og massedeponi.
Støytiltak som er tilpasset omgivelsene rundt.
Ved nærføring av veg mot verneverdig bebyggelse bør det gjøres nødvendige
tilpassinger som kan opprettholde og ivareta det opprinnelige visuelle inntrykket
kulturminne t/ - miljøet har hatt i sin opprinnelige situasjon.
Verneverdige bygninger som skal rives må dokumenteres før riving. En eventuell
dokumentasjon må skje i samråd med kulturminnemyndighetene.

Dersom tiltaket medfører direkte konflikt med automatisk fredete kulturminner, og det ikke lar
seg gjøre med plantilpasninger og regulering til hensynssoner med bestemmelser om vern,
kreves det dispensasjon etter kulturminnelovens § 8, 4. ledd. Dersom dispensasjon blir
innvilget av Riksantikvaren, vil det normalt bli sa tt vilkår om arkeologiske utgravinger. Ved
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fjerning av automatisk fredete kulturminner etter dispensasjonsvedtak, vil sikring av
kunnskapsverdien som kulturminnene har gjennom utgraving, være et viktig avbøtende tiltak.

Spesielle tiltak :
Brufundamenter b ør tilpasses slik at en unngår kulturminner i Nærstadmarka.
Historiske vegfar b ør opprettholdes så langt dette er mulig. Dette gjelder for eksempel
hulveien i Nærstadmarka.
Særlig fokus på terrengtilpasning og – bearbeiding forbi Eggemoen leir samt
Eggest einen.
Eggemoen er mye benyttet som turområde. En egen skjøtsels - og tilretteleggingsplan
for kulturminnene i området, samt at en ivaretar krysningspunkter, vil være et godt
avbøtende tiltak.
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7 VIRKNI N GER AV TI LTAK ET

7.1 Klassifisering av vegnettet
Illustrasjo nene under viser dagens situasjon og endringer i vegsystemet for de tre ulike
alternativene.

Figur 85 Hovedvegnettet i det berørte planområdet i dag. Europaveg er med grønn signatur, fylkesveger med blå.
Eksisterende gang - og sykke lveger med rød stiplet strek.

Figur 86 Hovedvegnettet ved utbygging etter alternativ A.. Europaveger med grønn signatur, fylkesveger med blå.
Gang - og sykkelveger med rød stiplet strek.
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Figur 87 Hovedvegn ettet ved utbygging etter alternativ B.. Europaveger med grønn signatur, fylkesveger med blå.
Gang - og sykkelveger med rød stiplet strek.

Figur 88 Hovedvegnettet ved utbygging etter alternativ C. Europaveger med grønn signatur, f ylkesveger med blå.
Gang - og sykkelveger med rød stiplet strek.
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7.2 Virkninger for eksisterende planer

7.2.1 Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel for Ringerike er under revisjon. I forslag til kommunedelplan for
E16 er det tatt hensyn til foreslåtte plan endringer i kommuneplanens arealdel som ble lagt ut
på høring etter vedtak i Formannskapet 25. april 2017 Etter vedtak vil kommunedelplanen for
E16 erstatte gjeldende kommuneplan innenfor det aktuelle planområdet. Prinsippet om at
sist vedtatte plan gjelde r ligger til grunn.

7.2.2 Reguleringsplaner

I tilfeller hvor det er konflikt mellom gjeldende reguleringsplaner og kommunedelplanen for ny
E 1 6 gjelder kommunedelplanen foran tidligere vedtatte planer.

7.3 Konsekvenser for berørte grunneiere, - rettigheter, rådigh et
Kommunedelplanen for ny E 1 6 innebærer i praksis en båndlegging av arealer i påvente av
reguleringsplan for tiltaket. Dette vil kunne medføre ulemper for grunneiere og
rettighetshavere. Prosess med grunnerverv vil starte i reguleringsplanprosessen og sel ve
grunnervervet gjennomføres på bakgrunn av vedtatt reguleringsplan.

7.4 Oppfølging i reguleringsplanfasen
Tiltaket som kommunedelplanen åpner for er utredet på et beslutningsrelevant nivå for
denne planfasen (kommunedelplan). Enkelte forhold er ikke avklar t i denne fasen og det vil
derfor være behov for ytterligere utredninger og vurderinger i reguleringsplanfasen. Det
forutsettes at følgende utredes nærmere i reguleringsplanfasen:

Grunnundersøkelser
Tiltak for å begrense viltulykker, herunder ev. krav om v iltgjerde og – kryssinger.
Plan for ytre miljø og rigg - og marksikringsplan
Mer detaljerte støyberegninger og vurdering av behov for støydempende tiltak.
Lokalisering av rigg - og anleggsområder , deponiområder, samt midlertidig
anleggssone for E 1 6 utover sel ve vegarealet.
Avbøtende tiltak for inngrep i dyrka mark
Kartlegge mulige erstatningsarealer for tapt dyrkamark
Trafikkmodellen vil bli oppdatert, og dette vil gi grunnlag for vurdering av tiltak som
går på støy, trafikksikkerhet og trafikkavvikling
Det vi l bli gjennomført kartlegging av eksisterende brønner og kvaliteten på disse.
Nødvendig vannforsyning vil bli oppretholdt og evt. supplert viss nødvendig.
Vegrett Eggemoen: Vurdere fortsatt tilgang til gnr. 90 bnr. 1 fra Eggemoen for
Nærstad gard.
Under anleggsfasen skal Statens vegvesen sikre at grunneiere kan drive sine
landbruk - og skogsarealer.
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8 MÅL OPPNÅE LSE OG AN BE F ALI N G

8.1 Vurdering av måloppnåelse
Mål for prosjektet E16 Nymoen/Hensmoen - E ggemoen er presentert i kapittel 1.3 . Statens
vegvesens vurdering av måloppnåelsen for anbefalt alternativ er presentert i tabellen under.

Tabell 27 Vurdering av måloppnåelse for anbefalt løsning

Mål Vurdering av
måloppnåelse

Kommentarer

Overordnet mål
Ny E16 Nymoen/Hensmoen -
Eggemoen skal gi en sikrere og mer
effektiv trafikksituasjon for alle
trafikantgrupper.

God for alle
alternativene

Ny veg bygges med midtdeler. Det etableres
sammenhengende g/s - veg mellom Hønefoss og
Jevnaker og Hønefoss og Hensmoen. TS - tiltak
på eks veg vil bli vurdert i neste planfase.

Effektmål
Bedre trafikksikkerheten for alle
trafikantgrupper; færre ulykker med
personskade

God for alle
alternativene

Se forrige punkt.

Forutsigbar - og redusert reisetid
mellom Nymoen og Eggem oen

God for alle
alternativene , men
noe lengre reisetid
i korridor C

Kapasiteten forbedres ved etablering av ny veg.
Fartsgrensen økes. Mindre trafikk på
eksisterende veg bedrer i utgangspunktet
framkommeligheten. Stigning på 9% opp
Eggemobakkene fjernes , noe som bl a vil
medføre stor bedring av framkommenligheten i
vinterhalvåret.

Redusere gjennomgangstrafikken
gjennom Hønefoss sentrum og på fv.
241

God for alle
alternativene.

Trafikkberegningene viser en reduksjon på ca.
6000 kjøretøy i Hønefoss sent rum ved
etablering av ny E16. Trafikken på fv.241 vil bli
betydelig redusert.

Bedre transportårer og tilgjengelighet
for lokalt næringsliv og regional
utvikling

God for alle
alternativene , men
C anses som best
da tilknytning til
Hensmoen er
bedre enn fo r A
og B

Knytter til næringsområder på Nymoen,
Hensmoen, Eggemoen og Bergermoen i kryss
på ny veg eller via eksisterende vegnett. Mer
effektiv transportåre østover til Gardermoen og
via rv.4 til Oslo.

Ta vare på stedlige
landskapskvaliteter og identitet s om
sandfuruskog, ravinelandskap,
kulturlandskap og elvelandskap.

Middels for alle
alternativen e , men
A noe dårligere
enn B og C

De ulike korridorene har ulik påvirkning på de
opplistede tema med i sum er de relativt like . C
gir minst inngrep i ravinelan dskapet. A gir
nærføring med Randselva. C beslaglegger noe
mer matjord enn A/B.

Resultatmål

Kryssene på strekningen skal være
planskilt. Plassering av kryss og
utforming av disse skal gjøres slik at
ny veg får mest mulig trafikk og
avlaster Hønefoss sen trum og fv. 241

God for alle
alternativene.

Alle kryss på ny E16 er planlagt planskilt.

Etablere et sammenhengende
sykkeltilbud mellom Hønefoss og
Jevnaker, og andre relevante lenker
innenfor planområdet

God/middels for
alle korridorene

Det kan etable res et sammenhengende g/s -
veg system mellom Hønefoss og Jevnaker og
Hønefoss og Hensmoen. TS - tiltak på eks veg vil
bli vurdert i neste planfase. Endelig utforming av
løsning i Eggemobakkene vil avgjøre om det blir
en helhetlig løsning, dvs god.
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8.2 Statens ve gvesens anbefaling
Den samfunnsøkonomiske analysen gir små forskjeller mellom de vurderte alternativene:

Alt 0 Alt A Alt B Alt C
Prissatt netto nytte - - 210 - 72 - 15
Rangering (prissatte virkninger) 1 4 3 2
Ikke - prissatte, samlet vurdering - Negativ Neg ativ Negativ
Rangering ikke - prissatte virkninger 1 2 2 2
Samlet samfunnsøkonomisk
vurdering

0 Negativ Negativ Negativ

Samlet samfunnsøkonomisk
rangering 1 4 3 2

For prissatte konsekvenser gir a lle alternativene negativ netto nytte. B og C ligger nær o pptil
0 og det er grunn til å anta at begge disse kan oppnå en positiv effekt ved videre
optimalisering i en senere planfase . 0 - alternativet er i sammenstillingen ansett for å være det
beste alternativ et , men svarer ikke opp prosjektets mål . En analyse av netto nytte for
redusert korridor C viser en positiv effekt av tiltaket. Dette er i første rekke relatert til en
betydelig lavere investeringskostnad samtidig som trafikkantnytten er omtrent den samme
som for opprinnelig alternativ C.
For ikke prissatte ko nsekvenser anses de utredete korridorene å være likeverdige, men med
små nyanser innenfor de ulike konsekvenstemaene:

Landskapsbilde: korridor B best , (minst eksponert) , A og C tilnærmet likeverdig
Nærmiljø og friluftsliv: korridor A og B er best , (minst k onflikt friluft og boliger) C noe
dårligere bl a grunnet støybelastning på boliger ved Nymoen.
Naturmangfold: C , (minst inngrep raviner), bedre enn A og B som anses som
likeverdige
Kulturmiljø: A og C anses som likeverdige og bedre enn B , (som gir størst k onflikt
med Eggemoen leir)
Naturressurser: B best før A og dernest C , (som har størst inngrep i dyrkede arealer)

Alle tre korridorene er nær ved å tilfredsstille prosjektets målsettinger med små nyanser
innenfor følgende punkt:

Reisetid mellom Nymoen og J evnaker er noe lengre i korridor C, ( ca. 1 minutt lengre
reisetid enn A og 40 sekunder lengre enn B ved hastighet 90 km/time) Tilsvarende så
vil trafikk nordfra på E16 og fra Hensmoen næringsområde få lengre kjøretid mot
Jevnaker/Gardermoen for korridorene A og B.
Korridor C anses som noe bedre enn A og B for næringslivet da dette skiller seg fra
de sistnevnte med et kryss ved Hensmoen.
B og C tar noe bedre vare på stedlige landskapskvaliteter og identitet som
sandfuruskog, ravinelandskap, kulturlandskap og elvelandskap enn A .
Dersom man lykkes å finne en tilfredsstillende teknisk løsning for etablering av gang -
og sykkelveg i Eggemobakkene i neste planfase, vil målet om etablering av
sammenhengende g/s - nett mellom Hønefoss og Jevnaker være nådd

Siden alter nativene nærmest er sidestilt i konsekvens, vil andre faktorer telle med i den totale
vurderingen. De tre korridorene er prosjektert med tanke på en mulig utvidelse til framtidig 4 -
felt. Ut fra grunnforhold og usikkerhet knyttet til kostnader skiller alter nativ C seg fra de to
andre. Ved etablering av bru over Nærstadmarka vil være mulig å etablere denne til fjell for
korridor C i motsetning til de to andre der det er langt til fjell og de lange bruene delvis må
etableres med friksjonspæler i til dels dårli ge masser . Ved planlagt kryss ved Nymoen er det
registrert til dels dårlige grunnforhold med bl . a . forekomst av kvikkleire og masser med høyt
vanninnhold.
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Korridorene B og C griper inn i de planlag te næringsområdene på Eggemoen. Disse
arealplanene er ikk e vedtatt og antas derfor å kunne tilpasses framtidig ny E16. Korridor A
griper imidlertid inn i eksisterende næringsarealer og anses av den grunn å være dårligst for
nær ingsutviklingen i området på Eg gemoen.

De beregnede virkninger på klimagassutslipp vi ser at korridor C er bedre enn de to øvrige.
Dett e relateres i første rekke til etablering av e t mindre omfang konstruksjoner enn de to
øvrige og at transportutslippet er noe bedre da flere kan benytte ny veg. (les: inkluderer også
det meste av trafikken m ellom Nymoen og Hensmoen).

At flere kan benytte ny veg på strekningen Nymoen - Hensmoen i korridor C gir også et
positivt utslag på beregnet reduksjon i trafikkulykker der denne kommer noe bedre ut enn A
og B.

Lesbarhet av vegsystemet er en viktig faktor . C anses å være bedre enn de to øvrige. Dette
relateres til to forhold; Utformingen av k ryssene på Nymoen for korridor A og B er relativt
kompliserte . Et tredje kryss for Valdrestrafikken ved Hensmoen i korridor C binder
hovedvegsystemene noe bedre sammen enn ved de to øvrige alternativene. I dette
alternativet vil også næringsområdene ved Hensmoen få en direkte tilknytning til ny E16 i
tillegg til områdene på Nymoen og Eggemoen.

Nærstadmarka er et ravinelandskap med stor verdi, bl.a. er raviner vurdert s om rødlistede
naturtyper i kategorien sårbar (VU). Nærstadmarka utgjør en betydelig del av planområdet
og inngrep her har vært viktig ved om fangs - og konsekvensvurderingen for naturmiljø.
Korridor A og B vurderes derfor som mer negative mht. naturmangfolde t enn korridor C.

Investeringskostnadene er ca. 500 - 6 00 mill . kroner høyere for alternativene A og B enn C ,
der A er dyrest . Anleggs gjennomføring vil være enklere for B enn A og C som delvis ligger
langs dagens veg. A og B medfører betydelige HMS - og an leggsutfordringer med bygging av
de lange bruene i ravinelandskapet, bl . a . på grunn av store byggehøyder, sårbart terreng, til
dels dårlige grunnforhold og stor dybde til fjell. Alternativ C kan , til forskjell fra A og B , også
innebære en etappevis utbygg ing mellom Hensmoen og Eggemoen.

SVV vil med henvisning til det som er anført over anbefale at korridor C velges foran A og B.
F ølgende momenter underbygger anbefalingen:

Lavere investeringskostnad (og bedre grunnforhold)
Bedre ulykkeseffekt
Bedre lesba rt hovedvegsystem for trafikantene
Bedre for det lokale næringsliv med hovedkryss ved etablerte næringsområder
Mindre inngrep i ravineområdet i Nærstadmarka
Mindre klimagassutslipp
Mulighet for etappevis utbygging *)

*) Siden det ikke finnes noen planavkl aring for strekningen Ve – Nymoen, så vil SVV gå inn
for å anbefale redusert korridor C , (se fig 11) , da denne gir:

Lavere investeringskostnad, ( ca. 600 mill . kr lavere enn fullverdig utbygging av C),
men som det både trafikalt og med hensyn på prosjektmål oppnås tilnærmet samme
effekt som for korridor C
Færre bindinger for videreføring av E16 vestover mot Ve.
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Konsekvenser av økt trafikk gjennom Nymoen må vurderes nærmere med hensyn på støy
og trafikksikkerhet i neste planfase. Redusert korridor C er vist på plankart som er vedlagt.

Endelig anbefaling overfor Ringerike kommune avgis etter at høring er gjennomført og
innkomne merknader er sammenfattet og vurdert.
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Oppsummering av høringsinnsp ill til kommunedelplan med

konsekvensutredning for E1 6 Nymoen-Eggemoen

Statens vegvesen la kommunedelplan med ko nsekvensutredning for E1 6 Nymoen-Eggemoen

ut til offentlig ettersyn 1 4. februar 201 8 til 4. mai 201 8. Vi mottok 28 uttalelser,

Innkomne høringsuttalelser er kommentert nedenfor:

Nr. Avsender, journalnummer: Arkivnr.

Myndigheter (etater og kommuner):
1 6/281 07

1 . Forsvarsbygg (FB) -81

2. Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) -88

3. Fylkesmannen i Buskerud (FMB) -90

4. Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) -93

5. AVINOR -96

6. Ringerike kommune (RK) -1 01

7. Bane NOR -1 07

8. Buskerud fylkeskommune (BFK) -1 09

9. Jevnaker kommune (JK) -1 1 0

Interesseorganisasjoner:

1 0. Ringerike O-lag (ROL) -86

1 1 . Stamvegutvalget -83

1 2. Naturvernforbundet i Jevnaker (NVJ) -89

1 3. Ringerike næringsforening (RNF) -94

1 4. Miljøvernforbundet i Hønefoss (MFH) -97

1 5. Miljøpartiet de grønne (MGD) -1 02

1 6. Fossekallen IL (FIL) -1 04

1 7. Miljørett §1 1 2 (MR) -1 05

Velforbund og velforeninger:

1 8. Vågård og omegn vel (VOL) -85

1 9. Nymoen vel (NV) -99

Grunneiere:

20. Olav Djønne -82

21 . Follum eiendom -78

22. Harry Dahl -79

23. Sven Brun -83

24. Viktor Herdllevær -91

25. Nærstad gård -98

26. Spencon -1 00
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27. Ola Tronrud AS -1 03

28. Øystein Nordbø -1 1 1

Alle høringsuttalelser er lagt ut på Statens vegvesens nettside for saken:

www.vegvesen.no/e16nymoenolum

I tabellen nedenfor er oppsummering av høringsuttalelsene ført i venstre kolonne. I høyre

kolonne har Statens vegvesen (SVV) kommentert innspillene, og gjort vurderinger av om

dette tas inn i kommunedelplanen, tas til etterretn ing, tas til orientering eller vurderes til å

ikke medtas i det videre planarbeidet.

Innspill som blir tatt med i revidert planbesk rivelse vil være merket med gult i dette

dokumentet og i selve hoveddokumentet (planbeskrivelsen).

Avsender, journalnummer: Statens vegvesen (SVV)

kommentar:
Myndigheter (etater og kommuner):

1 . Forsvarsbygg (FB), 1 6/281 07-81

FB ivaretar Forsvarets arealbruksinteresser av

nasjonale betydning. Forsvaret eier et område på

ca. 1 200 daa hvor det er etablert virksomhet

knyttet til Cyberforsvaret, logistikkorganisasjon

og etterretningstjenesten. Den militære

virksomheten som drives på Eggemoen trenger

skjerming.

I forbindelse med revisjon av arealdelen til

kommuneplanen for perioden 201 7-2030, har FB

varslet innsigelse til alt. B og C, som er lagt inn i

den foreslåtte hensynssone som FB har fremmet

ovenfor kommunen.

FB krever at en ny veg i alt. B eller C blir liggende

så dypt at det etableres en naturlig barriere

mellom ny veg og Forsvarets eiendom.

FB foretrekker alt. B fr emfor alt. C som legger

beslag på et større areal i ankomstsonen til

leieren.

FB krever at det etableres en alternativ adkomst

til Forsvarets område.

SVV har vært i prosess med FB og

kommet frem til avbøtende tiltak slik at

FB har trukket sin innsigelse til alt. B og

C.

FB og SVV har vært i dialog om

planbestemmelser som ivaretar

Forsvarets sikkerhet, og følgende

planbestemmelser har FB og SVV blitt

enige om;

Krav til bestemmelser §1 .8:

Vegen utformes slik at den gis en

sikker barrierevirkning mot

Forsvarets område

Forsvarets område må gis en

alternativ adkomst
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FB krever at det innarbeides

rekkefølgebestemmelser i kommunedelplanen

som sikrer at FBs interesser vil bli ivaretatt i

reguleringsplanfasen.

2. Direktoratet for mineralforvaltning med

Bergmesteren for Svalbard (DMF),

1 6/281 07-88

DMF savner volumberegninger av hvor mye

mineralressurser som blir båndlagt av vegtiltaket.

De stiller spørsmål om dette er vektlagt ved valg

av korridor.

DMF foretrekker at alt. A legges til grunn for

videre planlegging.
De forventer at muligeavbøtende tiltak for

grusressursene skisseres og at tiltakene tilpasses

kvaliteten på ressursene .

Likeledes ber de om at krav om avbøtende tiltak

tas inn i reguleringsbestemmelsene, og at det

utarbeides en målsetting om hvor stor andel av

de totalt berørte grusressursene som kan tas vare

på, herunder mellomlagres, selges eller utnyttes i

forbindelse med utbyggingen.

SVV merker seg at DMF ønsker mer

dyptliggende utredninger av hvor store

grusforekomster blir båndlagt av

vegtiltaket. Omfanget av utredninger av

enkeltkonsekvenser kan alltids

diskuteres, SVV mener likevel at det er

gjort et tilstrekkelig grundig arbeid til at

beslutningsrelevante forhold er vurdert

forsvarlig.

I reguleringsplanfasen vil det bli vurdert

hvor stor andel av de totalt berørte

grusressursene som kan tas vare på,

herunder mellomlagres, selges eller

utnyttes i forbindelse med utbyggingen.

3. Fylkesmannen i Buskerud (FMB), 1 6/281 07-90

FMB viser til at Nærstadmarka har nasjonal verdi

som ravinelandskap som må søkes ivaretatt.

Naturtypen ravinedaler er oppført i rødlisten for

naturtyper som sårbar (VU). Alt. A og B vurderes

til å ha stor negativ virkning på naturområdet.

Raviner er en naturtype med stor biologisk

produksjon som er å viktig å ta vare på.

Nærstadmarkas vestre del er vurdert til å ha

regionale verdier, mens østre del er vurdert til å

ha nasjonale verdier. Området har potensial til å

få høyt biologisk mangfold ved endret driftsform i

form av en mer variert sammensetning av treslag.

Hagabekken og Nærstadbekken er viktige

gyteområder for Randselvøretten.

FMB fremmer innsigelse til alt. A og B som begge

krysser ravinesystemet på det bredeste, og som

vil medføre stor negativ konsekvens for

naturområdet.

FMB mener at alt. C bør legges til grunn for videre

Verdien av ravinelandskapet er vektlagt i

anbefaling av alternativ fra SVV.

Ivaretagelse av det biologiske

mangfoldet i ravinedalen rår ikke SVV

over. Tas til etterretning.

Tas til orientering.

Tas til etterretning.
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planlegging, selv om denne korridoren også har

negative konsekvenser for naturmangfold,

landbruk, landskap, støy, friluftsliv og nærmiljø i

tillegg til at flere boliger må innløses ved

Nymoen.

FMB anser at alt. C-redusert er den beste

løsningen, hvor omdisponering av dyrka mark blir

redusert betydelig.

På bakgrunn av nasjonal e jordvernføringer og

SVVs anbefaling om å utrede strekningen fra

Hensmoen til Ve, for å si kre best mulig korridor

på denne strekningen, vil FMB fraråde full

utbygging av alt. C som resulterer i at 67 daa

med dyrka mark blir omdisponert. FMB er positiv

til forslaget for nydyrk ing ved Hensmoen for å

erstatte tapt landbruksjord. Dette må utredes

videre som del av reguleringsplanen, og sikres

gjennom rekkefølgekrav i bestemmelsene.

FMB understreker at det i det videre planarbeidet

må søkes løsninger som reduserer barrierer og

sikre viltpassasjen som går nord for flystripen.

Ved kryssing av ravinen må det sikres at

forurenset vann fra vegbanen ikke fører til skade

på naturområdet.

FMB understreker at boligområder ved Sørflaten

og Nymoen må bli støyskjermet i hht. gjeldende

retningslinjer (T-1 442).

FMB påpeker at det er viktig i det videre

planarbeidet å utrede tilt ak som styrer trafikken

over på ny E1 6 for å nå effektmålene som er satt

for prosjektet. Kollektiv e transportmidler og

tilrettelegging for sykkel og gange til planlagt

næringspark på Eggemoen er viktig.

SVV støtter FMB sin vurdering om at alt.

C og C -redusert er å foretrekke når det

gjelder konsekvenser for naturmangfold.

SVV er i dialog og vil fortsatt være i

dialog med en grunneier for å søke å

finne egnede erstatningsarealer for

jordbruksområder som går tapt ved

vegutbyggingen.

Viltpassasjen mellom Bergermoen og

flyplassen må søkes opprettholdt. I

reguleringsplanfasen vil det bli vurdert

hvilke tiltak som har best effekt for å

redusere barriervirkningen fra E1 6. SVV

vil registrere vilttråkk i neste planfase for

å kartlegge hvordan viltet trekker i

området.

SVV vil i reguleringsplanfasen vurdere og

detaljere ut løsning for håndtering av

overflatevann i vegtraseen, slik at

uheldig forurensning kan unngås.

SVV vil i neste planfase utrede og

kartlegge hvilke boliger som vil ha krav

på støytiltak etter T-1 442.

SVV er i dialog med Ringerike kommune

for å se på tiltak som kan begrense

trafikken på avlastet veg og gjennom

Hønefoss sentrum. SVV skal tilrettelegge

for kollektivtrafikken.

SVV planlegger gang- og sykkelveger
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innenfor prosjektområdet. Det skal

planlegges for en sammenhengende

sykkeltrase mellom Jevnaker og

Hønefoss.

4. Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE), 1 6/281 07-93

NVE anbefaler at alt. C legges til grunn for videre

planlegging og fraråder at man går videre med

alt. A og B fordi disse alternativene vil medføre

store inngrep i ravinelandskapet.

Nærstadmarka; Inngrep i dette område vil kunne

medføre omfattende tiltak i naturområdet for å

sikre tilstrekkelig stabilitet. NVE påpeker at den

videre planleggingen må sikre at brukar unngår

elvekanter og inngrep i vassdragene.

NVE varsler mulig innsigelse til reguleringsplan,

dersom det det kommer frem at tiltaket vil ha

nevneverdig skade for allmenne interesser og i

tilknytning til vassdrag.

Tas til etterretning.

Detaljert plassering av brukar vil bli gjort

i reguleringsplanfasen. Man vil da søke å

beholde et urørt vegetasjonsbelte langs

vassdragene.

SVV tar sikte på å etablere god kontakt

med NVE i reguleringsplanfasen slik at

deres krav vil bli innfridd.

5. AVINOR, 1 6/281 07-96

AVINOR har ingen anlegg/installasjoner i det

aktuelle området og tiltaket berører ingen av

etatens systemer. Gjør oppmerksom på at det

finnes regler for oppsetting og bruk av kraner og

merking av luftfartshinder.

Tas til orientering.

SVV vil være i dialog med AVINOR for å

ivareta sikkerheten rundt flyplassen.

6. Ringerike kommune (RK), 1 6/281 07-1 01

Viser til saksprotokoll (sak 28/1 8).

Alle forslag til korridorer for ny E1 6 løser

planprogrammets målsetninger og kan

aksepteres.

Alt C anbefales ikke da det gir urimelige

bindinger og begrensninger på boliger sett i

forhold til forutsigbarheten i prosjektet.

Alt. C-redusert anbefales som løsning forutsatt at

det i planforslaget legges inn nødvendig

bestemmelser for å ivareta berørte parter,

trafikksikkerhet og trafikkavvikling på forsvarlig

vis.

Trafikkøkning som følge av omlegging får

konsekvenser som må ivaretas. Dette må

synliggjøres i planforslaget gjennom å vurdere

bl.a. følgende forhold:

Tas til etterretning.

Tas til etterretning.

SVV merker seg at kommunen støtter

forslaget om å legge alt. C -redusert til

grunn for utarbeidelse av

reguleringsplan.

I neste planfase vil trafikkmodellen bli

oppdatert, og dette vil gi grunnlag for

vurdering av tiltak som går på støy,

trafikksikkerhet og trafikkavvikling.

Se avsnitt over.
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Beboere langs strekningen Hensmoen- Ve-

krysset

Næringsområdet Hensmoen, Follummoen

og adkomst til Nærstad gård, samt

innkjøring til Hønefoss nord.

Støy Vågårdsbygda

Støy til nærliggende friluftsområder som

kan fungere som erstatningsarealer for

eksisterende friluftsområder på Eggemoen

Tilgjengelighet til friluftsområder nær

Buttentjern

Kommuneoverlegen påpeker at ny E1 6 Nymoen-

Eggemoen kan bidra til å redusere

gjennomgangstrafikken gj ennom Hønefoss, noe

som er positivt for reduks jon av luftforurensning,

trafikkstøy og bedrer trafikksikkerheten og bo-

og oppvekstmiljøet i byen.

Kommuneoverlegen har vide re følgende innspill:

Drikkevannsinteresser basert på

grunnvannskilder i nærområdet til planlagte

veganlegg må registreres.

Planfrie gang- og sykkeladkomster mellom

boligområder og friluftsområder må etableres på

aktuelle steder der folk bo r, arbeider eller driver

friluftsliv.

Veganlegget må ikke bli en for lang omveg for

dem som skal til og fra Hønefoss sentrum.

Hensynta naturområdenes egnethet for

alminnelig og variert friluftsliv.

Gjeldende retningslinje for støy (T-1 442)

vil bli lagt til grunn for hvilke områder

som evt. skal støyskjermes.

Tas til orientering

Ny trafikkberegning vil gi grunnlag for ny

vurdering av mulige støytiltak for

Vågårdsbygda.

SVV vil vurdere støyskjermingstiltak for

friluftsområder dersom dette er

hensiktsmessig, men vil presisere at

gjeldende forskrift (T-1 442) ikke stiller

krav om støyskjermingstiltak for

friluftsområder.

Drikkevannskilder vil bli registret i

forbindelse med byggeplanlegging av

anlegget. Det vil sikres at den enkelte

eiendom opprettholder nødvendig

vannforsyning, og at kv aliteten på vannet

ikke forringes.

Prosjektet skal ivareta sikkerheten til alle

trafikantgrupper og viktige ferdselsårer

vil bli ivaretatt. Vil bli detaljert i neste

planfase.

Tas til orientering.

SVV er i prosess med Forsvarsbygg for å

etablere en ny adkomst til Buttentjern.
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Landbrukskontoret krever at E1 6 får viltgjerder.

Viktig å finne en løsning for vilttrekket som i dag

går fra Nordmarka, over Mosmoen og over til

Eggemoen og ut i Ådalsskogen. I dag har viltet en

passasje på ca. 1 40 meter mellom flystripa på

Eggemoen og avfallsanlegge t til HRA. Trekket her

må opprettholdes.

Representanter for barn og unge i Ringerike

kommune fremholder at alt. C kommer dårligst ut

for naturmiljø og friluftsliv.

Det må anlegges flere planskilte krysningssteder

av ny E1 6 for både fotgjengere, syklister og

motorisert kjøretøy.

Det må anlegges god avkjøring fra ny E1 6 til

parkeringsareal på Eggemoen.

SVV vil vurdere viltpåkjørsler og skal

ivareta trafikantenes og viltets sikkerhet.

Viltgjerder er et av tiltakene SVV vil

vurdere nærmere i neste planfase. SVV vil

da gå i dialog med viltnemda og

landbrukskontoret fo r å vurdere behovet

og mulig plassering av viltpassasje(r) og

evt. viltgjerder.

Foreliggende planer for utvikling av

Eggemoen-området (næringspark) vil

redusere kvaliteten på friluftsområdene.

SVV er ikke enig i at alt. C kommer

dårligst ut for naturmangfold.

Fagrapporten i utredningsarbeidet viser

at alt. C kommer best ut for

naturmangfoldet, se temarapport

«Naturmangfold».

SVV vil i dialog med Ringerike kommune

og brukere av friluftsområdet se på

mulige krysningspunkter i neste

planfase.

Ny E1 6 vil være avkjørselsfri av hensyns

til trafikksikkerhet. Adkomst til

parkeringsplasser på Eggemoen må gå

via avlastet veg. For øvrig er ikke SVV

ansvarlig for parkeringsarealer på

Eggemoen.

7. Bane NOR 1 6/281 07-1 07

Anbefalt alt. C -redusert kommer nærmest

eksisterende jernbaneinfrastruktur som er et

sidespor til Randsfjordbanen. Sidesporet er pr.

dags dato ikke i bruk.

Bane NOR har ingen kommentarer til foreslått

trase så lenge den holder seg minst 30 meter fra

nærmeste spormidt.

Tas til etterretning.
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8. Buskerud fylkeskommune (BFK) 1 6/281 07-1 09

BFK vurderer at alt. C er det beste alternativet sett

ut i fra hensynet til næringsutvikling på

Eggemoen området. BFK anbe faler derfor at alt. C

legges til grunn for videre planlegging.

Opplyser om at det må gjøres nye registeringer av

mulige kulturminner i området før

undersøkelsesplikten ihht. Kulturminnelovens §9

kan anses oppfylt.

Ber om at det vurderes å kompensere noen av

ulempene for friluftslivet som en ny veg vil

innebære.

SVV noterer anbefaling av at alt. C legges

til grunn for videre planlegging.

I forbindelse med utarbeidelse av

reguleringsplan for strekningen vil det

bli gjennomført arkeologiske

registeringer ihht. til Kulturminnelovens

§ 9.

I reguleringsplanfasen skal friluftslivets

fremtidige bruk av området bli vurdert.

Mulige kompenserende tiltak vil bli

vurdert.

9. Jevnaker kommune (JK) 1 6/281 07-1 1 0

JK har vedtatt de sammen 6 første punktene som

Ringerike kommune.

I tillegg har de føyd til to punkter som angår

Jevnaker kommune spesielt:

Det bør ses på ulike måter næringsområdene på

Bergermoen og næringsområdene på Eggemoen

kan knyttes tettere sammen.

Adkomsten til Jevnaker må ivaretas og

tilgjengelighet til friluftsområder må synliggjøres

i planforslaget.

Se merknad nr. 6 til Ringerike kommune.

Utvikling av næringsområdene i begge

kommuner må bli en kommunal

oppgave. Det vil være viktig å ta hensyn

til viltet som i dag benytter området

mellom Eggemoen og Bergermoen som

beiteområde og som trekkområde

mellom Nordmarka og Vågårdåsen.

Adkomsten til Jevnaker er tenkt lagt til et

nytt planskilt kryss på Eggemoen.

Tilgjengelighet til friluftsområdene må

skje via lokalvegsystemet. Dette vil bli

detaljert i neste planfase.

Interesseorganisasjoner:

1 0. Ringerike O-lag (ROL) 1 6/281 07-86

ROL mener at alt. A vil være til minst skade for de

store idretts- og friluftsinteressene på Eggemoen,

og at alt. C vil være mest ødeleggende for

friluftsinteressene.

ROL mener friluftsinteressene på Eggemoen er så

SVV merker seg at O-laget ønsker at

alt. A skal legges til grunn for vider

detaljering.

SVV er klar over at Eggemoen-området

brukes mye av friluftslivet i dag, men

allerede pågående planprosesser som er

satt i gang uavhengig av vegplanene,

innebærer at området vil endre karakter

ettersom nye virksomheter etableres på

området.

Den allerede igangsatte transformering
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store at dette hensynet må tillegges avgjørende

vekt ved korridorvalg for nye E1 6.

ROL stiller spørsmål med hvordan SVV kan

nedjustere verdsettingen av Eggemoen-området

ut ifra at det er planlagt andre tiltak i området.

av området innebærer at vi har vurdert at

verdien av området som friluftsområdet

er lavere enn om det ikke hadde

foreligget slike planer. Transformeringen

vil nok ta noe tid, men på sikt vil det

medføre at store deler av området på

Eggemoen, som i dag brukes til

friluftsaktiviteter, vil bli omdisponert til

annet formål. SVV mener dermed det er

riktig å tillegge området lavere verdi enn

dersom det ikke fantes andre planer for

området.

1 1 . Stamvegutvalget 1 6/281 07-83

Stamvegutvalget representerer 3 fylkeskommuner

og 1 6 kommuner langs E1 6. Utvalget støtter

Statens vegvesens anbefaling av alt. C-redusert,

som har best nytte/kostnad og oppfyller målene

for prosjektet

Tas til etterretning.

1 2. Naturvernforbundet i Jevnaker (NVJ) 1 6/281 07-89

NVJ viser til sin høringsuttalelse til planprogram,

hvor de anbefalte korridor A.

NVJ mener at alt. A kommer klart best ut både av

hensyn til naturmangfoldet og friluftsinteressene

på Eggemoen, og anbefaler Vegvesenet å velge

denne korridoren.

Påpeker at både alt. B og C gir lengre veg/mer

vegbygging.

NVJ mener også at vegprosjektet vil ødelegge et

viktig trim/turområde (turstier, trimløyper og

lysløyper).

Uttalelsen tas til orientering.

SVV er enig i at alt. A kommer best ut på

Eggemoen når det gjelder friluftsliv, men

vil orientere om at alt. A kommer i

konflikt med naturområde Viulkastet,

Rankedal og viltområde «Eggemoen sør»,

se fagrapport «Naturmangfold».

Det er riktig at alt. B og C gir lengre veg,

men alt. C-redusert vil gi mindre

vegbygging i første omgang. Det er også

viktig å se på klimagassutslipp, hvor C

kommer best ut. A og B har betydelig

større konstruksjoner som medfører

store klimagassutslipp ved bruk av

betong og stål.

Vedr. ødeleggelse av friområder vises til

merknad Ringerike O-lag, nr. 1 0.

1 3. Ringerike næringsforening (RNF) 1 6/281 07-94

RNF er en organisasjon som det regionale

næringslivet står bak. De påpeker at Eggemoen

som industri og næringsområde er viktig for

Tas til orientering
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Ringerike og hele regionen. RNF har følgende

innspill til planarbeidet:

Fraråder alt. A som har størst negative

konsekvenser for utviklingen av området.

De påpeker at bredden på båndlagt område bør

reduseres til et minimum.

Det er viktig at planarbeidet tar hensyn til

flyplassen som er et viktig element i utviklingen

av området.

SVV har forståelse for ønske om smalest

mulig korridor i ko mmunedelplanen

(KDP). Vedtatt KDP innebærer at området

i vedtatt korridor vil få restriksjoner på

bruken av området. Det er derfor sterkt

ønskelig at det raskt settes i gang et

reguleringsprosess med sikte på å

detaljregulere ny veg. Endelig

båndlegging (byggegrense) vil bli gjort i

reguleringsplanfasen.

Hensynet til flyplassen og videre

utvikling av denne vil være viktig i det

videre planarbeidet.

1 4. Miljøvernforbundet i Hønefoss (MFH) 1 6/281 07-97

MFH ber SVV om å tenke miljø og lavutslipp i alle

faser i planlegging av ny E1 6. Oppfordrer til å

bruke tre til byggematerialer og ikke naturgrus i

asfaltproduksjon. Oppfordrer SVV til å være en

pådriver til å få betongbransjen til å bruke knust

fjell istedenfor naturgrus i sin produksjon av

betong. Grusressursene på Eggemoen bør få ligge

for å ivareta framtidig vannforsyning. MFH mener

at uttak av grus på Hensmoen kan få store

negative konsekvenser for de vannfylte

dødisgropene.

MFH foreslår at SVV skal etablere en geopark på

Hensmoen/Eggemoen som avbøtende tiltak til

E1 6-prosjektet for å øke kunnskapen om verdifull

geologi og forståelsen av hvor viktig det er å ta

vare på naturressursene våre.

SVV vil i det videre planarbeidet

utarbeide en plan for ytre miljø, som

blant annet skal ivareta naturressurser,

materialvalg og energiforbruk. I

forbindelse med utbygging av ny E1 6 vil

det bli søkt om å redusere

miljøulempene mest mulig. Det vil bli

utarbeidet et miljøregnskap (LCA) som

skal synliggjøre forbruket av ulike

innsatsfaktorer.

Forslaget om en geopark vil bli vurdert i

forbindelse med en mulig raste- og

hvileplass i tilknytning til parsellen.

1 5. Miljøpartiet de grønne (MGD) 1 6/281 07-1 02

MGD støtter opprusting av E1 6 som del av en

Ring 4 utenom Oslo og er positiv til at prosjektet

vil redusere trafikken gjennom Hønefoss. MGD

påpeker at alt. A og B mest sannsynlig vil avlaste

Hønefoss mer enn alt. C. Prosjektet vil også

kunne bidra til å redusere køproblemer på E1 6 i

forbindelse med helgeutfarter.

Den utførte samfunnsøkonomiske analysen for

prosjektet viser at prosje ktet er nesten lønnsomt

å gjennomføre. Derfor bør prosjektet prioriteres i

Et av hovedmålene ved prosjektet er å

avlaste Hønefoss sentrum for

gjennomgangstrafikk. Utførte

trafikkberegninger viser en betydelig

reduksjon av trafikken gjennom

Hønefoss sentrum. Det er relativt små

forskjeller i trafikkavlastning mellom

alternativene.

Beregnet nytte av prosjektet indikerer at

prosjektet vil være nyttig for samfunnet.
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NTP.

MGD har i samarbeid med Civitas og MiljøRett

sett på alternativ jernbaneløsning til

Ringeriksbanen. Forslaget er å knytte den opp

mot Gjøvikbanen forbi Jevnaker. Prosjektet

Ringeriksbanen har fått store utfordringer med

kostnader og inngrep i Ramsar-områder. Derfor

stiller MGD spørsmålet om å se på et

Fellesprosjekt med E1 6 Nymoen-Eggemoen, og

heller legge ny «Ringeriksbane» opp mot

Gjøvikbanen.

MGD anbefaler å gå videre med alt. A eller B siden

disse korridorene ligger mer til rette for å få til en

jernbanetrase i parallelt med E1 6. Med alt. C vil

man ikke klare å føre en moderne jernbane frem

siden den ikke vil kunne tilfredsstille de

geometriske kravene som settes til jernbane i

dag.

Planstrekningen ble omfattet av

konseptvalgutredningen (KVU) som ble

gjort for rv. 35 Hokksund – Jevnaker i

201 2. Rollefordelingen mellom de ulike

transportformene ble da drøftet. Når det

gjelder korridor fo r Ringeriksbanen

merker SVV seg synspunktene, men

anser at valg av korridor på denne

strekningen har blitt gjort i selvstendige

planprosesser. SVV viser til vedtatt

kommunedelplan for dette prosjektet.

SVV merker seg at MGD foretrekker alt. A

eller B som de mener bør bygges ut med

jernbane parallelt med veg.

1 6. Fossekallen IL (FIL) 1 6/281 07-1 04
FI Ler stor bruker av området vegkorridorene
berører. Demener alt. A bør legges til grunn for

videre planlegging. De påpeker at Vågårdsbygda
ikke er nevnt i konsekvensutredningen.

Laget mener det er feil å likestille Nærstadmarka

med Eggemoen når det gjelder verdi for nærmiljø

og friluftsliv. Idrettslaget anerkjenner at

Nærstadmarkas ravinedaler er en naturtype som

bør bevares, men mener at bro over landskapet

ikke vil ødelegge disse dalene, da brofestene vil

komme der det er kjørt med skogsmaskin i flere

tiår. Også Eggemoen en spesiell naturtype som

bør bevares, og som med en veg tvers over vil bli

stengt for all fremtidig bruk til idrett og friluftsliv.

Idrettslaget mener det korteste korridoren, alt. A,

SVV merker seg at FIL foretrekker alt. A

som korridor for ny E1 6 på strekningen.

I starten av planprosessen ble ikke

Vågårdsbygda vurdert, fordi SVV anså

område utenfor planområdet for E1 6.

SVV ser nå at Vågård burde i større grad

vært involvert i planprosessen. SVV vil

inkludere Vågårdsbygda i det videre

planarbeidet.

For verdsetting av Nærstadmarka opp

mot Eggemo-området viser SVV til at det

er fattet et vedtak om å utvikle deler av

platået til næringsområdet.

Se tidligere merknader bl.a. merknad fra

Ringerike kommune (n r.6) og Ringerike

O-lag (nr.1 0)
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ikke kommer i konflikt med noen grupper. De

foreslår at det i stedet for fullt kryss på Nymoen i

alt. A og B, anlegges rundkjøring på Risesletta.

Idrettslaget etterlyser en forklaring på påstanden

om at korridor C legger bedre til rette for

næringslivet på Eggemoen og Hensmoen, enn de

øvrige alternativene.

Angående valg av krysstype på Nymoen

viser SVV til føringer fra

Samferdselsdepartementet som

innebærer at det ikke er ønskelig med

rundkjøring som permanent løsning på

det overordnete vegnettet (riksveger).

Alt. A vil måtte legge beslag på en bred

korridor i det områder hvor det allerede

er etablert næringsvirksomhet på

Eggemoen, for å få plass til en fremtidig

4-felts veg i tillegg til lokalveg og GS-

veg. Alternativet vil dermed begrense de

allerede etablerte virksomhetenes

mulighet for videreutvikling. Alt. C gir i

tillegg en bedre kobling mot Valdres og

Hensmoen.

1 7. Miljørett §1 1 2 (MR) 1 6/281 07-1 05

MR stiller spørsmål om hvorfor det ikke er vurdert

et «fellesprosjekt» (veg og bane) for Nymoen-

Olum og ny jernbane videre mot Grua-Harestua

(Gjøvikbanen), istedenfor fellesprosjektet E1 6-

Ringeriksbanen fra Sandvika til Hønefoss.

Miljørett anbefaler alt. A eller B siden disse

korridorene egner seg best for et fellesprosjekt

med jernbanen.

Miljørett beskriver fors lag til løsninger for

jernbane tilpasset alt. A og B. For detaljer, les

innspillet i sin helhet. De beskriver også hvordan

stasjonsområder kan etableres på Eggemoen.

Miljørett trekker frem forslag til anleggstekniske

fordeler ved å etablere et Fellesprosjekt som går

mellom Hønefoss og Grua-Harestua istedenfor til

Sandvika. Miljøgevinster ved en ny

jernbaneløsning via Grua er belyst, særlig når det

gjelder redusert tap av biologisk mangfold ved å

gjennomføre et Fellesprosjekt mot Gjøvikbanen.

Samfunnsnyttige gevinster ved Ringeriksbane

Nord-løsning er også belyst.

SVV viser til kommentar til innspillet fra

MDG (merknad 1 5). Valg av

transportløsning for ny Ringeriksbane er

gjort i henhold til vedtatt planprogram

og kommunedelplan for ny E1 6 og

jernbane mellom Sandvika og Hønefoss.

SVV merker seg anbefalingen av alt. A og

B som er begrunnet i at dette synes å

være mulige korridorer som også kan

brukes av en jernbane.

SVV viser til det planarbeidet som er

utført for ny Ringeriksbane i regi av

BaneNor for å fastlegge ny trase for

Ringeriksbanen.

Velforbund og velforeninger:

1 8. Vågård vel og omegn (VOL) 1 6/281 07-85

Gjennomført planprosess roses, men velet hevder SVV synes det er hyggelig at VOL er
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at egne argumenter ikke har nådd frem.

VOL påpeker følgende:

VOL går imot at alt. C blir valgt som fremtidig

korridor for ny E1 6. VOL mener at alt. A vil være

en bedre løsning.

Vegtrafikkstøy fra ny E1 6 i alt. C vil, i tillegg til

støy fra flyplass og skytebane medføre dramatisk

forverring av støyforholdene. Alt. C-redusert vil

øke trafikken på en eksisterende veg mellom

Vågård og Nymoen og tiltak på nærliggende

vegnett må også tas med i prosjektet.

Angående vegløsning:

- Alt. C vil gi økt kjørelengde med unaturlig

traseføring, og frykter at flere trafikanter mellom

Hønefoss og Jevnaker vil fortsatt benytte

lokalvegnettet.

- Alt. A og B vil gi bedre transportøkonomi for

kjørende enn alt. C. Lengre bompengeperiode bør

vurderes for å kunne finans iere en dyrere løsning.

- Alt. A og B ligger bedre til rette enn alt. C for en

fremtidig 4-felts løsning

Alt. C innebærer en dårlig og ufullendt vegsystem

mellom Ve-Nymoen-Olum.

Øvre deler av Nærstadmarka er en sentral

viltkorridorer mellom mark a og Vågårdsåsen, som

også omfatter oppholdsarealer for rådyr og elg.

fornøyd med gjennomført planprosess.

SVV merker seg at VOL ønsker at alt. A

skal legges til grunn for videre

planlegging.

Uavhengig av valg av korridor, vil det

vurderes støyskjermingstiltak etter

støyretningslinjen T-1 442 for boliger i

områder som får økt støybelastning som

følge av ny veg. Det innebærer at også

for områder som får mer trafikk som

følge av den nye vegen, men som ikke

blir direkte berørt av tiltaket, vil bli

vurdert i hht. forskriftens krav.

SVV er klar over at alternativ A vil bli

kortest og dermed har potensial for å få

mest trafikk, men trafikkberegningene

viser at forskjellene mellom alternativene

er små. Totalkostnadene ved dette

alternativet er imidlertid betydelig høyere

enn for alt. C-redusert.

Maks lengde for bompengeinnkreving er

1 5 år. Høyere kostnader må derfor

dekkes inn med høyere bomsatser.

Videreutvikling til 4-feltsveg vil være

betydelig mer kostbar for alt. A og B enn

C grunnet de lange bruene og usikre

grunnforhold.

SVV er innstilt på å sette i gang et

utredningsarbeid for å avklare fremtidig

korridor for E1 6 mellom Ve og

Hensmoen. Det er også viktig å påpeke

at alt. C gir en bedre vegføring videre

mot E1 6 Valdres.

SVV er klar over den viktige

viltkorridoren mellom Nordmarka og

Vågåråsen. Det er viktig å opprettholde

denne trekkmuligheten. I
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VOL mener at strenge byggegrenser vil føre til at

oppsittere får reduserte utviklingsmuligheter for

sine eiendommer. Ny E1 6 i nærområdet vil

redusere eiendomsverdiene.

VOL stiller spørsmål ved anvendt metodebruk og

foretatt vekting av de ulike områdene spesielt

knyttet til vurdering av friluftslivet og krever at

SVV retter opp påpekte feil i planmaterialet. Velet

fremholder at Eggemoen er et av Ringerikes mest

besøkte turområder. De hevder at planen for

næringsutvikling på Eggemoen har tatt hensyn til

dette, slik at trim- og turmulighetene vil bli

opprettholdt selv etter utbygging.

reguleringsplanfasen vil vi i samarbeid

med kommunene søke å komme frem til

gode løsninger som sikrer viltets bruk av

området og at trafikantene.

Endelige byggegrenser vil bli fastlagt i

reguleringsplanfasen. Byggegrenser skal

bl.a. gi rom for evt. tiltak langs vegen.

Når det gjelder bruken av Eggemoen-

området til friluftsliv, vises det til

kommentar til merknad fra Ringerike O-

lag, nr.1 0, og Fossekallen IL, nr.1 6.

I neste planfase vil det vurderes tiltak for

å redusere barrierevirkningen av vegen .

I konsekvensutredningen er alt. C

rangert som dårligst av de tre

alternativene, for temaet nærmiljø og

friluftsliv. I den samlede vurderingen av

alle de utredede temaene, er det likevel

alt. C som kommer best ut. SVV ser at

Vågård kunne vært inkludert i

influensområdet som ble utredet.

I henhold til benyttet metodikk (se

utredning), kan området tillegges stor

verdi for nærmiljø og friluftsliv.

Omfanget (påvirkning) av tiltaket er

vurderes til liten/middels negativ. Dette

fordi det ikke er snakk om direkte

inngrep, men fjernvirkning.

Støyberegningene viser at støyen vil ligge

under grensen for tiltak.Altså ikke

støybelastet.

Ved sammenstilling av verdi og omfang,

vil konsekvensene tilsvare liten/middels

negativ konsekvens. Det betyr at alt. C er

noe mer negativ for nærmiljø og

friluftsliv enn det som fremkommer i

utredningen. Konsekvensgraden er

likevel ikke så alvorlig at den påvirker

den samlede vurderingen av

alternativene.
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1 9. Nymoen vel (NV) 1 6/281 07-99

NV protesterer på at SVV legger fram et

planforslag som fører til at så mange huseiere blir

sterkt skadelidende både når det gjelder støy,

forurensning og verdi på eiendommene.

Velet ønsker at ny E1 6 legges til alt. A.

NV påpeker at alt. C-redu sert er en ny løsning

som ikke tidligere er behandlet i planprosessen,

og at C-redusert ikke medfører noen

oppgradering av eksiterende E1 6 gjennom

Nymoen selv om trafikkbelastningen øker

vesentlig.

Velet oppfatter det slik at T-1 442 ikke vil bli gjort

gjeldende for Nymoen, da Nymoen ikke inngår i

planområdet til alt. C-re dusert. Velet registrerer

at alt. C-redusert ikke utløser innløsning av

boliger. Denne korridoren v il til gjengjeld føre til

flest antall boligbygg i rød støysone og at antall

boliger nær opptil rød støysone også vil øke.

Ihht Svv ‘s egne beregninger vil det på E1 6

gjennom Nymoen få en økning i trafikk på E1 6 på

over 70% ved åpning og en økning på ca 270% i

2044 i forhold til dagens nivå. For Nymoens

befolkning vil dette bli en helt uakseptabel

situasjon. Økt trafikk og støy vil sammen med

usikkerheten rundt videreføring av E1 6 fram til

Ve-krysset, påvirke livskvaliteten negativt til alle

som bor på Nymoen.

Velet påpeker også at den økte trafikkmengde

SVV merker seg at NV ønsker at alt. A

legges til grunn for videre planarbeid.

Gjennom planarbeidet har det vist seg at

alt. C-redusert utgjør en naturlig

delstrekning, som gir større frihet til å

vurdere en senere utvidelse av E1 6

mellom Ve og Hensmoen. Forslaget er

omtalt i planbeskrivelsen og konse-

kvensene er belyst i konsekvens-

utredningen.

SVV skal kartlegge støysituasjonen langs

E1 6 gjennom Nymoen området i

reguleringsplanfasen. Støytiltak for dette

området vil bli vurdert i henhold til

gjeldende støyretningslinje (T-1 442).

Trafikkmodellen som er brukt vil bli

oppdatert i reguleringsplanfasen. Utførte

beregninger viser at trafikken vil øke

langs dagens E1 6, derfor er det

beskrevet i planbeskrivelsen at SVV

vurdere avbøtende tiltak gjennom

Nymoen. Dette kan blant annet være

støytiltak. Dette vil bli vurdert i neste

planfase. SVV vil være i dialog med velet

og Ringerike kommune om dette temaet.

SVV mener at dagens utforming av

krysset Nymoen – Risesletta i
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som C-redusert medfører, vil utløse et behov for

ombygging av dagens kryss ved Risesletta.

Trafikksituasjonen her oppleves allerede nå i

perioder som problematisk.

Blir C-redusert valgt, ber Nymoen Vel om at

Nymoen inkluderes slik at man får en helhetlig

vurdering av støy og annen forurensning på

eksisterende E1 6 gjennom Nymoen.

utgangspunktet bør kunne beholdes som

i dag, dersom alt. C-redusert legges til

grunn. Utforming av krysset vil imidlertid

bli vurdert når strekningen mot Ve blir

vurdert.

Se punkt i gult over.

Grunneiere:

20. Olav Djønne 1 6/281 07-82

Bor på Sørflaten bak støyskjerm til E1 6.

Støtter opp under valg av alt. C -redusert.

Ønsker at dagens kryss til Hensmoen blir

flyttet/utbedret.

Må sikre ny avkjøring til Norstones grustak på

Hensmoen.

Ønsker GS-veg fra Vågård til Hønefoss

SVV merker seg støtten til valg av alt. C -

redusert.

SVV er innstilt på å sette i gang med en

egen planprosess for å vurdere

alternative løsninger for et nytt kryss til

Hensmoen fra E1 6. Mulige avkjøringer vil

da bli vurdert.

Som en del av planarbeidet er det sett på

muligheten for å bygge GS-veg mellom

Hensmoen og Gummikrysset.

21 . Follum eiendom 1 6/281 07-78

Follum eiendom er grunneier for næringsarealene

sør for dagen kryss på Nymoen. Ser positivt på at

det anbefalte forslaget C -redusert i liten grad

berører deres arealer og støtter dermed opp

under dette alternativet, men kan også godta

andre alternativer som ikke berører deres arealer

Tas til orientering.

22. Harry Dahl 1 6/281 07-79

Opplyser om at det er et viktig område for

hjortevilt mellom Nærstad-Vågård-Hensmoen.

Anbefaler alt. A legges til grunn for videre

planlegging som han mener vil påvirke

hjorteviltet minst. Mener at dette alternativet

også er best i tilfelle en fremtidig utvikling av E1 6

mellom Ve og Nymoen til 4 felt.

SVV merker seg at alt. A anbefales først

og fremst for ikke å forstyrre vilttrekket

mellom Nordmarka og Vågårdåsen.

Håndtering av viltet i området er

kommentert i merknad nr. 3.
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Det er allerede konflikt mellom veger og hjortedyr

i planområde. Ved etablering av ny E1 6 vil denne

barrieren forsterkes ytterligere. Dersom alt. B

eller C skal gjennomføres må flere viltpassasjerer

etableres på Eggemoen.

Påpeker at alt. C vil medføre økt støy for boligene

på Vågård.

Det vises til argumentet fra SVV om at alt. A har

usikre og dårlige grunnforhold. Mener at dagens

ekspertise bør kunne finne gode løsninger for de

dårlige grunnforholdene.

Detaljer planlegging av hvordan man skal

ta hensyn til viltet i forbindelse med

planarbeidet er beskrevet i merknad

nr. 3.

Støysituasjonen for boligene på Vågård

er omtalt i merknad nr. 1 8.

Fraråding av alt. A og B skyldes ikke bare

usikkerhet knyttet til grunnforholdene,

men også til de store kostnadene som er

knyttet til bruene.

23. Sven Brun 1 6/281 07-83

Eier av gnr./bnr. 92/2 har tre merknader til

foreslått korridor:

Mener det vil bli mer trafikkstøy for

boligbebyggelse på gården.

Påpeker at gården må ha adkomst til jord og

skogbruksarealer som gården har på Eggemoen i

dag.

Jakt og friluftsliv på området vil bli berørt og

vesentlig forringet.

Det vil bli gjennomført detaljerte

støyberegninger og sett på mulige tiltak

for å sørge for at støynivået vil

tilfredsstille kravene gitt i T-1 442.

Det vil om nødvendig bli etablert nye

skogsbilveger på Eggemoen slik at

normal drift skal ku nne opprettholdes.

Detaljert plassering vil bli fastlagt i neste

fase.

Man vil søke å sikre viltpassasjer slik at

viltet også i fremtiden kan krysse E1 6

uten å komme i konflikt med vegtrafikk,

se for øvrig merknad nr. 3.

24. Viktor Herdlevær 1 6/281 07-91

Han påpeker at Eggemoen er det viktigste

nærfriluftsområdet i Ringeriksdistriktet. Fraråder

at området hakkes opp av ny E1 6.

Opplyser om at det er tydelig elgtrekk i området.

Foreslår å legge E1 6 sør for flyplassen.

Bruken og konflikten av område med

hensyn til friluftsliv er omtalt i merknad

nr. 1 0 og 1 6

Hensyn til vilt er omtalt i merknad nr. 3.
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Foreslår at det bygges en høystandard GS-veg

mellom Hønefoss og Jevnaker.

Foreslår at det lages en oversiktsplan over

Eggemoen som tar med seg områder på begge

sider av kommunegrensen.

GS-veg mellom Jevnaker og Hønefoss er

omtalt som en del av planforslaget.

En områdeplan for arealdisponeringen på

Eggemoen, må de to kommunene evt. ta

initiativ til.

25. Nærstad gård (NG) 1 6/281 07-98

Eiendommen: Nærstad gård beskrives som en

viktig landbrukseiendom i Ringerike kommune.

NG mener at det er lagt for lite vekt på

næringsvirksomheten gården driver i

planarbeidet. NG driver skog i områder med svært

høy bonitet (4600 dekar), 1 1 00 dekar dyrket

mark, fyllplasser, og eget grusuttak som brukes

til vedlikehold av driftsvegene på eiendommen.

Skog: Kan ikke se at SVV har tatt hensyn til

tilveksten av skogen. I utredningen har SVV

verdisatt skogen til middels verdi. Nærstad

betviler dette siden tilveksten er så stor og mener

at dette må hensyntas.

Jordbruk: NG mener at SVV har ikke tatt hensyn til

at dyrket mark ligger tilknyttet gårdstunet, noe

som reduserer transportbehovet og gir en effektiv

drift.

I KU’en er det lagt til grunn at alternativene

beslaglegger 20 daa. fulldyrket mark. Dette er

feil. Det er igangsatt fylling og planering som

innebærer at beslaget blir på 37 daa.

Hensikten med konsekvensutredningen

er i første rekke på en systematisk måte

å belyse forskjeller mellom alternativene

for en rekke forhold. Verdsetting av de

ulike områder er blitt gjort etter beste

evne ut i fra en anerkjent metodikk

(beskrevet i SVV’s håndbok V71 2/201 4).

Det er ikke gitt at den verdsetting som er

gjort stemmer over ens med en

bedriftsøkonomisk betraktning av

gårdsdriften. Verdsettingen er gjort

systematisk og gir ette SVV’s vurdering

relevant bakgrunn for å vurdere

forskjeller mellom alternativene.

Verdisetting av de ulike temaene er gjort

bl.a. for å rangere alternativene opp mot

hverandre.

Tas til etterretning. SVVs verdivurdering

av skogen er gjort etter informasjon fra

NIBIO. Anbefaling av alternativ vil ikke

påvirkes dersom verdisettingen skulle

justeres til «stor verdi» for skogen i

Nærstad. SVV anbefaler grunneieren om

å dokumentere tilvekst en av skogen til

neste planfase siden dette kan påvirke

erstatningsgrunnlaget for grunnervervet.

Jordbruk. Metoden legger vekt på hvor

stort areal av ulik type som går med til

veganlegget. Det anbefalte alternativet er

vedsatt lavest mht. forbruk av dyrka

mark. Mindre endringer av beslaget gir

ikke endring i rangering mellom

alternativene.
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Adkomster: Dersom SVV stenger adkomsten til

Nærstad mellom Nymoen og Vågård vil ytterligere

1 8 daa. gå tapt. Ved valg av C eller C-redusert er

det viktig at det opprettholdes en adkomst til

grusforekomsten. Adkomst til E1 6 fra Nærstad

gård syd for Vågård må opprettholdes. Må

belyses i planarbeidet.

Grunnvannsressurser: I KU’en legges det til

grunn av grunnvannsoppkomme ikke blir

berørt. Dette er feil. Nærstad gård har

grunnvannsoppkomme me d brønn på nedsiden

av eksisterende kryss ved Risesletta. Brønnen

blir direkte berørt av alt. A, B og C og må

ivaretas. Dette er meldt inn til SVV tidligere.

Naturressurser: Viser til beslag av dyrka mark,

og at KU oppgir feil beslag av dyrkamark. Alt. B

deler et jorde i to som medfører at arealet

driftsmessig vil falle bort. For alt. C er det lagt

til grunn beslag av 67 dekar dyrket mark som

blir beslaglagt. Det vil bli mer tap pga.

uhensiktsmessig arrondering av gjenstående

arealer. Anleggsperioden: Konsekvensene i

anleggsperioden er også feil med bakgrunn i

ovennevnte arealbeslag.

Avbøtende tiltak: Er ikke positiv til foreslåtte

erstatningsarealer ved Nymoen, da dette brukes

som grusressurser. Ønsker å se på

erstatningsareal i Nærstadmarka med

oppfyllinger. Driftsveger i Nærstadmarka må

opprettholdes under hele anleggsperioden.

Brufundamenteringen må også tilpasses slik at

driftsveger kan opprettholdes.

Nærmiljø: Det stilles spørsmål hvorfor ikke

Nærstad gård er tatt med i utredningen når Egge

går har blitt utredet og vurdert i analysen. For

SVV har forståelse for at Nærstad gård

må kunne drives tilnærmet uforstyrret av

anleggsarbeidene og etter at ny veg er

bygget. I reguleringsplanfasen vil det bli

vurdert hvilke adkomster som må til

enhver tid må kunne holdes åpne slik at

gårdsdriften ikke forstyrres vesentlig. I

reguleringsprosessen må det også

vurderes tilknytning til dagens E1 6.

I reguleringsplanfasen vil det bli

gjennomført kartlegging av eksisterende

brønner og kvaliteten på disse.

Nødvendig vannforsyning vil bli

opprettholdt og evt. supplert viss

nødvendig.

Beregning av arealbeslag er gjort på

samme måte for alle alternativer. Dette

er lagt til grunn for rangering mellom

alternativene. Mindre endring av

arealbeslag, vil ikke endre rangeringen

mellom alternativene (se kommentar

ovenfor). SVV vil i reguleringsplanfasen

være i dialog med grunneier for å

vurdere mulige endringer i arrondering

av dyrkamark, og muligheter for fortsatt

drift av resterende arealer.

Arealene som er vurdert til nydyrking er

hentet fra Nibio-kilden, se temarapport

Naturressurser. SVV vil gjennom dialog

med grunneier og landbrukskontoret

vurdere mulige nydyrkingsarealer for

erstatte tapt dyrkamark, se punkt

ovenfor om adkomster.

Tas til etterretning

SVV ser at tunet på Nærstad gård kunne
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friluftslivet er det merkede turstier og skiløyper i

Nærstadmarka som kan bli berørt av alt. A og C.

Landskapsbilde: Alt. C er best.

Vannmiljø: Bekker må ivaretas i Nærstadmarka.

Prosjektet må forhindre avrenning, forurensning,

tilsig m.m.

ROS-analyse: Viktig å vurdere nærmere risiko for

løsmasseskred.

Vegrett Eggemoen: SVV må sørge for at vegretten

og tilgang til gnr. 90 bnr. 1 fra Eggemoen

opprettholdes.

Veg til Vestre Buttentjern: SVVs forslag vil

medføre en for lang «omveg». En alternativ veg til

Buttentjern nord for flystripa om «gulbrua» og

fremføring frem til «Marigård».

Forsøpling: Nærstad gård er bekymret for

forsøpling fra bruene som går over

vært vurdert som eget delområde i

utredningen for nærmiljø og friluftsliv.

Verdivurdering av boligområdet ville

tilsvare verdivurderingen for Egge gård,

men oppjustert til middels verdi pga

større avstand til dagens E1 6. Påvirkning

av vegtiltakene vurderes som positiv pga

ny GS-veg og redusert trafikk og støy

langs avlastet veg. Alle alternativene

vurderes derfor å ha positiv konsekvens

for Nærstad som boligområde, og alt. C

som er lengst vekk anses som best.

Dette er i tråd med SVVs anbefaling.

Ved gjennomføring av anlegget vil

vannvegene bli overvåket for mulige

endringer i vannkvaliteten. For

anleggsgjennomføringen vil det bli

utarbeidet en plan for ytre miljø, som

blant annet vil stille krav til tiltak som

skal redusere faren for uønskede utslipp

til vassdrag. Bekker og vannveger vil bli

ivaretatt.

ROS-analyse vil bli gjennomført som en

obligatorisk del av utarbeidelse av

reguleringsplanen.

Tas til etterretning. SVV vil vurdere dette

sammen med grunneierne i neste

planfase.

Veg til Vestre Buttentjern. SVV vil

samarbeide med kommunene og

Forsvarsbygg for å komme frem til en

god løsning for en ny adkomst til

Buttentjern. Vegløsningen vil bli detaljert

i reguleringsplanfasen. Ny veg til

Buttentjern vil være lik for alle

alternativer og vil dermed ikke endre

rangering mellom alternativene.
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Nærstadmarka. Dette må belyses.

Korridorer: Nærstad gård støtter SVV i å anbefale

en korridor (alt. C) i kommunedelplanen slik at

ikke unødig areal blir båndlagt. Alt A., er den

minst ønskelig korridoren.

Det er uheldig at ikke et fullverdig alt. C

anbefales.

Oppfølging i reguleringsplan:

Under kapittel 7.4 i planbeskrivelsen ønskes

følgende punkter med;

Tiltak for å sikre drift av landbruks-/skogsarealer

under anleggsfasen

Tiltak for å sikre drift i nærhet av

brufundamentering

Foreslår konkrete endringer av

planbestemmelsenes punkter §§1 .6 og 1 .8, til

kommunedelplanen. Planbe stemmelser: Følgende

endringsforslag i planbestemmelsene

§ 1 .6: «ved stenging/fjerning av adkomster til

næringsarealer/landbrukseiendommer, skal ny

adkomst være ferdigstilt før ny veg tas i bruk».

§ 1 .8: «ivaretakelse av adkomst til Nærstad

gård……fra E1 6

«tiltak for å sikre videre skogsdrift, etablering av

hogstveger m.m rundt og i nærheten av

brufundamenteringen i Nærstadmarka.»

Sikring av internt driftsvegnett i Nærstadmarka.

Båndlegging: Ønsker nærmere redegjørelse for

hva båndleggingen innebærer og at det gjelder

hele traseområdet, eller henviser til konkrete

SVV klarer ikke å kontrollere om folk

forsøpler langs vegene våre. SVV

gjennomfører rydding av søppel langs

vegene hvert år.

SVV merker seg at NG ønsker at alt. C

blir lagt til grunn for videre planlegging.

Tas til orientering.

Tas inn under kap. 7.4 i planbeskrivelsen

Dette er et punkt som er mer aktuelt i

reguleringsplanfasen hvor veglinjer og

adkomster er tegnet ut i detalj. Da kan vi

legge til bestemmelser som det vises til

her.

En direkte adkomst til Nærstad gård fra

E1 6 vil ikke bli etablert ved Hensmoen.

Riksveger skal ikke bygges med

direkteadkomster av hensyn til

trafikksikkerheten. SVV vil i dialog med

Nærstad gård se på løsninger hvordan

Nærstad gård kan kobles på vegnettet

gjennom lokalvegsystemet. Dette vil bli

gjort i reguleringsplanfasen. SVV

presiserer at man vil etterstrebe for at

Nærstad gård skal kunne opprettholde

normal drift i anleggsfasen og i

fremtiden.

En vedtatt kommunedelplan innebærer at

det blir reservert en korridor der ny E1 6
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området vernet etter naturmangfoldloven? Viktig

at ikke mer areal blir båndlagt etter nml.loven.

Viktig at ikke skogsdrift begrenses av

bestemmelser.

kan bygges. Det er da ikke tillatt å

gjennomføre tiltak i denne korridoren

som vanskeliggjør eller fordyrer en

senere utbygging av vedtatt vegprosjekt.

26. Spencon 1 6/281 07-1 00

Det er sent en felles uttalelse fra bedriftene som

er lokalisert på Hensmoen industriområde.

Bedriftene sysselsetter mange hundre personer

og bidrar med attraktive arbeidsplasser på

Ringerike. Bedriftene påpeker at det er viktig at

foreslått utbygging kommer raskest mulig fordi

vegstrekningen spesielt vil redusere reisetiden

mot øst og man unngår de bratte

Eggemobakkene og «Gummikrysset».

Det påpekes at dagens adkomst fra Hensmoen

med plankryssing oppleves utrygg. Man ber om at

prosjektet også skisserer en sikrere løsning på

dette krysset.

Tas til orientering.

SVV er klar over at krysset til Hensmoen

næringspark ikke har en god løsning i

dag. SVV vil starte en parallell prosess i

neste planfase for å på en ny

kryssløsning til Hensmoen næringspark.

27. Ola Tronrud AS 1 6/281 07-95 (1 03)

OT AS ønsker å berømme SVV for fremdriften i

planarbeidet og en god dialogfase med de

berørte, og håper dette kan fortsette i de neste

planfasene.

AT AS mener at alt. A vil medføre store ulemper

for allerede etablerte virksomheter på Eggemoen

og for videreutvikling av disse. Alt B, C og C-

redusert har tilnærmet lik konsekvens for OT AS

og er akseptable. OT AS støtter SVV i å kun

anbefale en korridor, da dette vil båndlegge

mindre arealer.

OT AS forventer at ny E1 6 prioriteres i neste

Nasjonal transportplan (NTP) da denne

vegstrekningen er samfunnsmessig viktig.

SVV med Ringerike kommune og Buskerud

fylkeskommune må jobbe ak tivt får å få videre

planmidler til prosjektet.

OT AS anbefaler at ny veg bygges som 4-felt med

en gang. Det er trolig at trafikkgrunnlaget for en

4-fetls veg vil være tilstede kort tid etter åpning.

Korridoren for E1 6 er cirka 300 meter bred som

Innspillet om planprosess tas til

orientering.

SVV merker seg at OT AS går imot alt. A

og kan akseptere de andre alternativene.

Prosess for å prioritere prosjektet i neste

NTP periode er startet opp. Prosjekter

med vedtatt kommunedelplan stiller

sterkere ved prioritering av midler i neste

runde.

Tas til orientering. Valg av standard for

ny veg gjøres ut i fra en beregnet
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kan båndlegge store arealer over lang tid dersom

ikke planarbeidet fortsetter.

Planforslaget legger op p til en 1 00 meter

byggegrense. OT AS ber om at byggegrensen

vurderes individuelt fo r de ulike områdene i

kommunedelplanen. OT AS ber om en

byggegrense på 50-60 meter på strekningen over

Eggemoen.

Flyplassen i dag er regulert til en flyplass kode

C3. Vegen må legges så lavt at det ikke medfører

konflikt med hinderflater på flyplassen.

Anleggsfasen må ta hensyn til flyplassaktivitet.

Veg til Vestre Buttentjern. Anser det nødvendig

med en fremtidig intern beredskapsveg nord for

rullebanen, mellom rullebanen og ny E1 6. Må

hensyntas i neste planfase. OT AS anmoder SVV

til å se på en annen løsning enn det som fremgår

i tegningsgrunnlaget. Foreslåtte veg til

Buttentjern er uforholdsmessig lang sånn som

den fremgår nå.

Dersom SVV går inn for å stenge Eggemobakken,

må konsekvensene av dette belyses.

Det pågår en prosess for å vedta en områdeplan

for næringsområde på Eggemoen. Planen har vært

til 1 . gangshøring. Ved vedtak av

kommunedelplan forutsette s det at SVV Region

sør bidrar til rask ferdigstillelse av planen.

trafikksituasjon 20 år etter åpning.

Bygging av 4-felt med en gang vil

fordyre prosjektet og dermed kan

gjennomføring av prosjektet bli utsatt

dersom finansieringsbehovet (og dermed

bomsatsene) øker betydelig. SVV vil

gjennomføre nye trafikkberegninger som

vil hjelpe oss til å velge riktig

vegstandard.

Byggegrensen er ment å sikre fremtidige

utvidelser og hindre uønskete

etablerings for nært inntil veger med stor

trafikk. Endelig byggegrense vil bli

fastsatt i forbindelse med utarbeidelse av

reguleringsplanen. Minimumsavstanden

for riksveger er 50 meter fra nærmeste

kjørefelt.

I reguleringsplanfasen vil utforming av

nye veger i området måtte ta hensyn til

hvilke krav som stilles til flysikkerhet.

SVV har sett på en alternativ trase for ny

veg til Buttentjern som går nord for

rullebanen. Endelig fastsetting av trase

for denne vegen vil bli gjort som en del

av reguleringsplanen.

Konsekvenser av en eventuell stengning

av Eggemobakken vil bli belyst.

Vurdering av konsekvensene vil bli

oversendt kommunen før et eventuelt

vedtak.

Når det er gjort et vedtak om hvor trase

for ny E1 6 skal gå over Eggemoen, vil en

viktig brikke for fremtidig arealutvikling

på Eggemoen fastlagt.

28. Øystein Nordbø 1 6/281 07-1 1 1

Bor på Sørflaten. Trekker frem at krysset me llom Flere høringsuttalelser har trukket frem
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E1 6 og Hensmoveien oppleves som farlig. Og bør

utbedres.

Foreslår at det bygges støyskjermingstiltak langs

E1 6.

Ber om at SVV overtar vedlikeholdsansvaret for

eksisterende støyskjerm langs E1 6

Ved evt. utvidet bruk av eksisterende og nytt

grustak, må det sikres at trafikken herfra kan

kjøres ut på E1 6 i et sikkert kryss.

Ber om at det bygges GS-veg mellom Nymoen og

Hensmoen/ Vågård.

Nærstad gård må få tilgang til sine områder på

Hensmoen.

Allmenheten må få tilgang til friluftsområder på

begge sider av vegen på Eggemoen.

dette som et farlig kryss. SVV vil i

forbindelse med neste planfase sette i

gang en prosess for å vurdere evt. ny

plassering/ny utforming av krysset.

Støyskjerming langs ny veg skal oppfylle

krav i retningslinje T-1 442. Det

innebærer at det vil bli bygget

støyskjermingstiltak for boliger som vil

bli utsatt for støybelastning som ligger

over forskriftens grenseverdi. I

reguleringsplanfasen vil det bli

gjennomført detaljberegning av

støynivået for utsatte eiendommer.

Vedlikehold av støyskjermer langs

riksveger inngår normalt som en del av

det periodiske vedlikeholdet som utføres

langs vegen.

Krav til trafikksikre adkomstforhold vil

være en naturlig del av

søknadsprosessen for å få tillatelse til å

utvide aktiviteten. SVV vil følge opp dett i

samarbeid med kommunen.

GS-veg mellom Hensmoen og

Gummikrysset er foreslått tatt inn som

en del av prosjektet ny E1 6.

Nødvendige driftsveger for Nærstad gård

vil bli vurdert i forbindelse med

utarbeidelse av reguleringsplanen.

Friluftslivets bruk av Eggemoen vil måtte

sees på i sammenheng med utvikling av

området til næringsformål og det nye

vegprosjektet. Adkomst til evt. P-plasser

må skje fra lokalvegsystemet.
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2958-29  Arkiv: PLN 435  

 

Sak: 30/18 

 

Saksprotokoll - Sluttbehandling 435 Detaljregulering for Heradsbygda omsorgssenter  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
1. 0605_435 Detaljregulering for Heradsbygda omsorgssenter vedtas. 

 

2. De deler av 0605_42 - Heradsbygda, vedtatt 22.02.1962, og 0605_222 

Gang/syk.v/Heradsbygdveien, Ikrafttredelsesdato: 27.10.1994., som blir berørt av ny plan, 

oppheves. 

 

 
 

Behandling i Strategi og plan 04.10.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2958-28  Arkiv: PLN 435  

 

Sak: 28/18 

 

Saksprotokoll - Sluttbehandling 435 Detaljregulering for Heradsbygda omsorgssenter  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
Saken utsettes og ses som en helhet med sak 135/18. 

 
 

Behandling i Strategi og plan 18.09.2018: 

 

Kirsten Orebråten (AP) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes og ses som en helhet med sak 135/18». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Orebråtens (AP) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

FS2 – Strategi og plan 

Kommunestyret 

 
Arkivsaksnr.: 17/2958-27   Arkiv: PLN 435  

 

Sluttbehandling 435 Detaljregulering for Heradsbygda omsorgssenter  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_435 Detaljregulering for Heradsbygda omsorgssenter vedtas. 

 

2. De deler av 0605_42 - Heradsbygda, vedtatt 22.02.1962, og 0605_222 

Gang/syk.v/Heradsbygdveien, Ikrafttredelsesdato: 27.10.1994., som blir berørt av ny 

plan, oppheves. 

 

 

 

 

 

Bakgrunn. 

 

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

v/Utbyggingsenheten startet opp en detaljreguleringsplan for Heradsbygda omsorgssenter.  

 

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

skal bestå av 64 omsorgsboliger, dagaktivitetssenter og base for hjemmetjeneste.  

 

Tomten (gnr/bnr 54/4) har i mange år vært brukt til helseinstitusjonen – Norderhovhjemmet. Det 

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

forfatning, og er nå revet. 

 

Det ble gjennomført en rekke mulighetsstudier med arkitekter og referansegrupper høsten 2015, 

våren 2016, februar 2017 og mars 2018, med den hensikt å finne ut en mest fornuftig løsning med 

tilhørende kostnadskalkyler som skal danne grunnlaget både for videre planarbeid og 

detaljprosjektering. 

 

Arbeidet med denne planen gikk parallelt og var utformet i samarbeid med prosjekteringsarbeidet.  

Planen baserer seg på den nyeste mulighetsstudie (juni 2018) og en rekke faglige utredninger og 

rapporter. Se vedlegg. 

 



 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

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

utbygging og etablering av nytt omsorgssenter på Heradsbygda.  

 Kommunestyret vedtok 06.04.2017 at planlegging og bygging av nye omsorgsboliger 

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

10006 Heradsbygda omsorgssenter mulighetsstudie. (etter det måtte Mulighetsstudie 

justeres, etter økonomiske og praktiske hensyn – dvs. prosjektet gikk gjennom 

modningsperiode. Siste revisjon er av 13/06/2018. Se vedlegg).  

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

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

andre som kunne ha interesse i saken til uttalelse.  

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

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 07.05.2018, Saksnr.32/18. 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse med ROS-analyse. 

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling. Se vedlegg. 

 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

1. Planmaterialet til 2.gangs behandling baserer seg på Mulighetsstudie fra juni 2018.  

2. Støykravet innarbeides i bestemmelsene, § 3.1 og 4.3., jf. Uttalelsen fra Fylkesmann. 

Se vedlegg. 

3. Informasjonsplan/kommunikasjonsplan til naboene i forarbeid i anleggsperioden, 

innarbeidet i § 4.1. 

4. Plankart. Trafostasjon o_BE er flyttet etter oppdatert utomhusplan juni 2018. 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

 

Medvirkningsprosess - høring og offentlig ettersyn 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 08.05.2018 – 23.06.2018, og utvidet 

høringsfrist til naboer og grunneierne til 07.07.2018. I samme periode ble forslaget sendt 

regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det 

kom inn totalt 6 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og 

kommentert i vedlegg Oppsummering av høringsuttalelser med kommenterer og referert og 

kommentert under.  



 

Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune. Uttalelse om kulturminner, 28.06.2018 

Kort oppsummering: 
Vi har ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner i planområdet. Planområdet er allerede 

utbygd, og vi forventer ikke å finne bevarte automatisk fredete kulturminner her. Vi har derfor ingen 

merknader til planforslaget. 

Bygningsvern. Vi har ingen merknader til planforslaget når det gjelder bygningsvern og 

etterreformatoriske kulturminner. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Fylkeskommunen har per epost 07.06.18 avkreftet behovet for undersøkelser av området, da de 

ikke forventer å finne noe innenfor planområdet. Generelle bestemmelser ved funn er lagt i 

bestemmelsene, § 0.7. 

 

Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte 

planforslaget. 

 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, 22.06.2018 

Kort oppsummering: 

Vi ber om at det innarbeides et krav i bestemmelsene om at alle omsorgsboligene skal ha 

støyverdier som ikke overstiger Lden = 55 dB utenfor vindu i støyutsatt fasade mot 

Heradsbygdveien. Tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyverdier må være gjennomført og 

dokumentert før det blir gitt brukstillatelse til de planlagte boligene.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Støykravet innarbeides i bestemmelsene, § 3.1 og 4.3. 

 

Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte 

planforslaget. 

 

 

Uttalelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat, 07.06.2018 

Kort oppsummering: 
NVE gir ikke konkret uttalelse i denne saken. 

 

Forslagstillers kommentar:  

Ingen. 

Rådmannens kommentar:  

Prosjektet/planområdet har ikke spesielle problemstillinger knyttet til NVE sitt 

ansvarsområdet. Det legges ved saken utredning – geoteknisk forprosjekt, som redegjør for 

sikkerhet i grunnen.  

 

 

Uttalelse fra Statens vegvesen, 13.06.2018 

Kort oppsummering: 
Ved bygging av vendesløyfe utenfor hovedinngangen må ikke fylkesvegen undergraves og at det ikke 

oppstår behov for rekkverk. 

Det er nevnt at vi har forhåndsgodkjent planene. Vi forhåndsgodkjenner ingen planer, men vi har 

sagt hva vi kan godta og ikke godta i forhold til Statens vegvesen sine vegnormaler. 



 

Forslagstillers kommentar: 

Innspillet tas til etterretning.  

Detaljprosjektering av bygg og uteområder viser følgende løsning, der det i utgangspunktet 

ikke er planlagt løsning med rekkverk:  

 

 

Området masseutskiftes og utformes med forsterkningslag osv, slik at utglidning ikke skal 

forekomme. 

Ved behov for rekkverk må dette diskuteres med SVV. 

Punktet om «forhåndsgodkjenning» endres til at løsning ble diskutert i avholdt møte. 

 

Rådmannens kommentar: 

Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte planforslaget. Tiltak langs 

Fylkesvegen som blir evt utløst pga prosjektarbeidet, skal utføres med tett samarbeid med 

SVV og finansieres av prosjektet. 

 

Uttalelse fra Mary Kjekshus uttalelse 1, 21.06.2018 
Innledningsvis vil jeg få uttrykke skuffelse over avgjørelsen om å bygge omsorgsboliger, ikke 

sykehjem. 

Som pårørende til en som slapp gjennom nåløyet til plass på sykehjem (noen må dø først) , vil jeg si 

at omsorgsbolig er intet alternativ for demente som trenger tilsyn og pass hele døgnet. Av de 62 

beboerne på Hønefoss sykehjem er ihvertfall 20 avhengig av plass på sykehjem. Sentraliseringen av 

hjemmetjenesten bør ikke gjennomføres. 

Dette er en virksomhet som foregår 365 dager i året, fra tidlig morgen til sent på kveld. Det blir 

kjørt ti1 og fra hele dagen. Når man da skal betjene klientell på den andre siden av byen blir det 

uforholdsmessig lang kjørevei, ikke minst sløsing av tid. 

 

Økning av trafikken vil bli svært merkbar for naboene. Utnyttelsesgraden på tomta synes å være for 

stor. På kartutsnittet ser, ut som adkomstveien til eksisterende omsorgsboliger og de to "spesielle 

boligene" er tatt med i det oppgitte arealet for tomta. 

 

Kommunen bør ta hensyn til hele nabolaget ved å redusere grunnflate og garasjeanlegg:  

 antall boenheter reduseres 

 fjerne lokaler for Hønefoss sykehjem 

 senter for dagaktiviteter blir værende på Austjord  

 planlagt grønt areal flyttes "ut i det fri» 

 

Ved reduksjon av grunnflaten kan avstanden til nabo eiendommene økes, spesielt til 55/5 og 55/36- 

samtlige eiendommer, unntatt ovennevnte, har eksisterende vei som skille mellom bolig og nytt bygg. 

 

Forslagstillers kommentar: 



Plasseringen og valg av løsninger innenfor helsesektoren er et resultat av en 

kommunal/politisk saksbehandling som ikke håndteres via denne plansaken. Det henvises 

derfor til øvrig kommunal saksgang når det gjelder plasseringen av de ulike tjenestene i 

kommunen. 

Trafikk er beskrevet i rapport vedlagt planen, og det henvises til denne. Arealet som inngår i 

planen inkluderer ikke boligene på nabotomtene, men omfatter kun adkomst og eiendom for 

gamle Norderhovhjemmet. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspill er tilstrekkelig kommentert av forslagstilleren.  

Det henvises også til handlingsprogrammet til Ringerike kommune for 2018- 2021 s.15, der det 

avsatt midler til utbygging av etablering av nytt Heradsbygda omsorgssenter.  

Det henvises også til Kommunestyrets vedtak av 06.04.2017, Arkivsaksnr.: 15/8516-4 

Hvor det står om at «Kommunestyret vedtar planlegging og bygging av nye omsorgsboliger i 

henhold til planer som er fremkommet i mulighetsstudie..».  

Og til Husbankens nettsider hvor det blant annet omtales om tilskuddsordning, samt 

fordelingsnøkkel til tilskuddsmidler. Hvor det blant annet presiseres at «Det legges til grunn at 

omsorgsplasser som får innvilget investeringstilskudd er universelt utformet og tilrettelagt for 

mennesker med demens og kognitiv svikt.». Rådmannen påpeker at prosjektet har hatt og har tett 

samarbeid med Husbanken.   

Innspill til trafikk og utnyttelsesgraden er tilstrekkelig kommentert av forslagstilleren.  

For å kunne gi godt tilbud til flere mennesker og samtidig ha høy kvalitet på tilbudet har 

politikerne, med sine tverrfaglige rådgivere i tett samarbeid med Husbanken kommet fram til 

at det er mest hensiktsmessig og rasjonelt å utnytte tomten maksimalt. Det er tatt hensyn til 

naboer ved å øke min avstand til nabogrense fra 4 meter til over 6 meter. Det er tatt høyde 

for overvannshåndtering fra nabotomter. Det er tatt hensyn til bygningskropps utforming slik 

at bygget gir mindre skygge og gir mindre innsyn til naboene.  

Det settes også bestemmelse om etablering av en busskur og legges til rette for etablering av 

fortau fra Ve-terrassen, samt flere små justeringer som følge av medvirkningsprosessen.  

 

 

Uttalelse fra Mary Kjekshus uttalelse 2, 03.07.2018 
I Ringerikes Blad 27.06.20L8 etterlyser Brit Walbækken Bøhler vedtak om nedleggelse av Hønefoss 

sykehjem. Med referanse til ovenstående og mine merknader i brev 21.06.2018 vil jeg tro at 

reguleringsplanen må bli stilt i bero inntil dette er avklart. 

 

Kartutsnittet burde vist omrisset av det nye bygg og ikke omrisset av bygningene som er revet. 

Nær grensen til den nord-østlige del av kommunens tomt står det flere trær på min eiendom. Hvis 

skade oppstår på disse under byggingen vil jeg kreve erstatning. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Disse prosessene inngår i andre kommunale saksprosesser enn planarbeidet, og vi henviser 

dermed til kommunen for evt. vurdering av dette punktet. 

Trær på eiendommen vil måtte håndteres i forbindelse med gjennomføringen av bygget. Det 

er særlig rotsystemet som må hensyntas så langt det lar seg gjøre. 



 

Rådmannens kommentar: 

Det finnes ikke vedtak om nedleggelse av Hønefoss sykehjem, det er også vanskelig for 

rådmannen å argumentere for at reguleringsplanarbeidet for Heradsbygda omsorgsboliger må 

bli stilt i bero på bakgrunn av mangel på et slik vedtak.  

Oversiktsbildet med kartutsnittet blir gjort om, vedlegg Oversiktskart med 

planavgrensningen. I vedleggene Utomhusplan foreløpig og Mulighetsstudie siste versjon kan 

man se omrisset om hvordan bygget planlegges å se ut.  

Innspill om trær er tilstrekkelig kommentert av forslagstilleren.  

 

 

Kommunen har tatt kontakt med Mary Kjekshus og har tilbydd å ha et møte/komme evt. på 

besøk til henne for å gi informasjon om planprosessen til dette prosjektet og svare på evt. 

spørsmål. Vedkommende ikke ønsket dette. 

 

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen.  

 

Informasjonsmøter  

1. Informasjonsmøte med allmenheten ble holdt på rådhuset 24.05.18. Det ble vist 

presentasjon som omhandlet både plan og prosjekt. Og deltakere fikk muligheter til å 

stille spørsmål. Det kom 6 personer til sammen.  

2. Møte med naboer og grunneiere i Fossveien ble holdt 28.06.18. Det kom 4 personer.   

 

Oppsummering etter informasjonsmøtene.  

Møtedeltakere var aktive til å stille spørsmål og komme med synspunkter. Vi fikk en del gode 

kommentarer og innspill. Oppsummert har møtedeltakere snakket om: 

- Snørydding (også kombinert med lokal overvannshåndtering). 

- Fersdempere -? – (det ble observert at hjemmetjenesten ikke kjører pent).  

- Fortau til Ve terrasse.   

- Poststativer – ta kontakt med PostNorge i forhold til ny plassering av postkasser 

(postkasser for naboer henger i dag på gjerde til gamle Nordrehovshjemmet). 

- Naboene har tatt diskusjonen om trafikksikkerhet kontra ansatt parkering.  

- Naboene har tatt opp problemstilling om at fastlege i Heradsbygda flytter og foreslått 

til vurdering arealer (gammel grusbane) ved Extra butikk som kunne tas i bruk enten for 

apotek/legekontor eller parkering eller kombinert. 

 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

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

reguleringsplan 0605_42 – Heradsbygda og reguleringsplan 0605_222 - 

Gang/syk.v/Heradsbygdveien. 

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

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

 

 



Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Planen er i tråd med gjeldende kommuneplanens samfunnsdel. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 og revidering av kommuneplanens arealdel, 

som var nylig på høring, er området avsatt til OFENTLIG FORMÅL og dermed i tråd med 

overordnede plan.  

 

 

Juridiske forhold  

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

Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet (nå 

Strategi og plan) jf. gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Jordlova 

Planforslaget berører ikke dyrka areal eller dyrkbart areal.  

 

 

Økonomiske forhold 

Utbyggingen av den nye Heradsbygda omsorgssenter skal finansieres av Ringerike kommune, 

iht. Handlingsprogrammet til Ringerike kommune for 2018- 2021. Når prosjektet er 

ferdigstilt og samtlige boenheter er tatt i bruk i tråd med formålet skal kommune sende inn 

søknad om utbetaling av tilskuddet, hvis ikke annet er avtalt. Ifølge informasjon fra 

Husbanken sine nettsider kan kommune regne med opptil ca 50% av godkjente 

anleggskostnader. For tilskuddsregler henvises det til retningslinjer HB 8.B.18. og HB 8.C.8. 

 

Det forutsettes at omsorgsboliger og sykehjem som finansieres med investeringstilskudd, 

skal: 

• være universelt utformet i henhold til NS 11001 

• oppfylle kravene som stilles til risikoklasse 6 iht. branntekniske krav, og det skal 

   installeres sprinkelanlegg 

• tilfredsstille kravene i arbeidsmiljøloven 

• være tilrettelagt for tilkobling og montering av elektroniske hjelpemidler,  

   kommunikasjons- og varslingssystem og annen velferdsteknologi 

• tilfredsstille kravene i plan- og bygningsloven og byggeforskriftene 

 

Ved tilskudd til dagaktivitetstilbud er det en forutsetning at tilbudet omfatter beboere i 

omsorgsboligene, men tilbudet kan også benyttes av andre som har behov for 

dagaktivitetstilbud. Beboere i omsorgsboligen skal betale sin husleie.  

 



 

 

Kort om prosjektet. 

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

si at bygget utformes med en sokkel grunnet hellende terreng.  

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

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

å unngå at disse synes eller kaster skygge.  

Det er gjort vurderinger i forhold til bruk av massivtre i konstruksjonen, også ihht til vedtak i 

HMA punkt 4. av 07.05.18: 

Punkt. 4. Det bør så fremt det er mulig benyttes miljøvennlige produkter i utbygging og 

konstruksjon av nye Norderhovshjemmet.  Det ble konkludert at bygget blir bygd i massiv tre. 

Se vedleggene Saksprotokoll 1.gangsbehandling og Vurderinger bruk av massivtre. 

 

 

Funksjoner og utforming av bygningskroppen.  

 

Hvilke funksjoner som skal være i bygget og hvordan bygget skal se ut arkitektonisk både på 

innsiden og utsiden var kartlagt ut fra «Teknisk program» for byggeriet datert 08.11.2017 og 

«Funksjonsprogram» datert 20.11.2017. Både teknisk program og funksjonsprogram ble 

utarbeidet basert på bred brukermedvirkning. 

 

Heradsbygda omsorgssenter skal bestå av omsorgsboliger, dagaktivitetssenter, base for 

hjemmetjeneste og kjellerparkering.  

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

alle som faller under ordningen.  

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

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

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

utløser ikke parkeringsbehov.  

Base for hjemmetjeneste består av 85 årsverk og dette utgjør flere ansatte, da noen arbeider i 

redusert stillingsprosent. Det er 45 personer på dagvakt, 15 på kveldsvakt og 2 på 

nattjeneste. Hjemmetjenesten betjener hele Hønefoss og omegn. Base skal ha 45 tjenestebiler 

som skal tildeles faste parkeringsplasser i kjelleren. Resten av tilgjengelige parkeringsplasser 

er forbeholdt besøkende til omsorgssenteret. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Norconsult AS har utarbeidet en trafikkanalyse for planen, se vedlegg Trafikkanalyse 

Heradsbygda omsorgssenter, som oppsummerer trafikkbildet ved etablering av nytt 

omsorgssenter, samt anbefaler løsninger for trafikk. I trafikkanalysen har det blitt gjort en 

vurdering av hvilket parkeringsbehov det vil være på tomta og hvilke konsekvenser planlagt 

parkeringsdekning vil føre med seg. Planarbeidet konkluderer at av hensyn til bo- og området 

kvalitet kan parkeringsplassene anlegges kun i kjellerparkering, dvs. at antall 

parkeringsplasser er bundet til kjellerens geometri og tilgjengelige midler til gjennomføring av 

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

klarer ikke å løse parkering til alle ansatte. 

Forutsatt dagens reisevaner i Hønefossområdet, kan det oppstå behov for større 

parkeringsbehov enn det lar seg å etablere innenfor planområdet. En lavere parkeringsdekning 



kan føre til at de som ikke får plass velger å parkere bilen utenfor tomta. For å unngå 

parkering på uønskede steder, bør det skiltes med parkering forbudt. Dette er ikke forankret i 

planbestemmelsene fordi at med ytterligere økt kollektivtilbud som hentydet fra Brakar, anses 

dette som en akseptabel løsning, i tråd med strategier for en grønnere planlegging, 

eksempelvis gjennom grønn plakat og folkehelsemeldingen i Ringerike kommune. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

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

omsorgssenter etter dagens standard som vil kunne samlokalisere flere funksjoner. Dette vil 

gi gode effekter av sambruk og rasjonell drift. Samtidig vil det nye Heradsbygda 

omsorgssenter få et større volum enn tidligere bygningsmasse og utløse mer trafikk i 

området.  

 

Det er naturlig at de nærmeste naboene vil oppfatte byggeriet som mer dominerende enn 

tidligere løsning med Norderhovhjemmet. Bygget vil ha innvirkning på solforhold for naboer i 

øst og vest til spesielle tider av døgnet. Det er forventet at noen av de ansatte ved base for 

hjemmetjenesten, vil oppleve redusert mulighet for privatparkering som ugunstig.  

 

Planforslaget er godt og komplett bearbeidet ut fra de rammene og forutsetningene Ringerike 

kommune har.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Plankart til 2gangs behandling. 

3. Reguleringsbestemmelser til 2gangs behandling. 

4. Planbeskrivelse til 2gangs behandling. 

5. Risiko- og sårbarhetsanalyse. 

6. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget 

7. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

8. Heradsbygda Planbeskrivelse til 1g behandling 

9. Heradsbygda Bestemmelser til 1g behandling 

10. Plankart til 1g behandling 

11.Vurdering av høringsuttalelser, med kommentarer. 

12. Gjeldende ikke vedtatt, men veiledende reguleringsplan. 

13. Trafikkanalyse Heradsbygda omsorgssenter. 

14. Skisseprosjekt ARK - Mulighetsstudie siste versjon 13.06.2018. 

15. Geoteknisk forprosjekt. 

16. LCC-vurderinger bruk av massivtre. 

17. Støykart - støynivå på uteoppholdsareal med tiltak. 

18. Utomhusplan foreløpig. 

19. Høringsuttalelser 

a. Buskerud fylkeskommune. Uttalelse om kulturminner, 28.06.2018. 

b. Fylkesmannen i Buskerud, 22.06.2018. 

c. Uttalelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat, 07.06.2018. 



d. Uttalelse fra Statens vegvesen, 13.06.2018. 

e. Mary Kjekshus uttalelse 1, 21.06.2018. 

f. Mary Kjekshus uttalelse 2, 03.07.2018.  

20. Framdriftsplan. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.07.2018 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

Assisterende Rådmann: Terje Dahlen 

Leder areal – og byplan: Knut Kjennerud  

Saksbehandler: Olena Alizi 
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER  

0605_435 Detaljregulering for Heradsbygda omsorgssenter 
 

Utarbeidet av Ringerike kommune / Søndergaard Rickfelt AS 23.03.18 

Sist revidert 16.08.18 

 

1.gangs behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.06.2018, sak SAKNR 

Høring og offentlig ettersyn 08.06.18 – 23.06.18 (07.07.18 for naboer). 

2.gangs behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 10.09.18, sak SAKNR 

2. gangs behandling i Strategi og plan 18.09.18, sak SAKNR 

Vedtak i kommunestyret 11.10.18, sak SAKNR 

 

 

Endringsliste: 

Nr  endring  dato  sign 

01 Støykravet innarbeides i bestemmelsene, § 3.1 og 4.3.   

02 Informasjonsplan/kommunikasjonsplan til naboene i forarbeid i 

anleggsperioden innarbeidet i § 4.1 

  

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

informasjon om planendringer, både ordinære og mindre endringer. 

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

 

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

          Feltnavn 

1. Bebyggelse og anlegg,   

Institusjon        o_BIN 

Energianlegg – trafo       o_BE 

 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,   

Kjøreveg        o_SKV 

Fortau         o_SF 

Annen veggrunn – tekniske anlegg, offentlig    o_SVT 

Annen veggrunn – tekniske anlegg, felles    f_SVT 

 

3. Støysone   

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

UNDERFORMÅL 
 

§ 0. Fellesbestemmelser 
 
0.1 Utnyttingsgrad 

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

på plankartet. 

 
0.2 Byggegrenser 

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

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

 
0.3 Utforming, plassering og høyde på gjerde 

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

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

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

 
0.4 Parkeringsdekning 

Gjeldende parkeringsbestemmelser i Ringerike kommune skal være førende for parkeringsdekning. 

Det skal etableres parkeringsplasser både for bil og sykkel.  

 

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

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

 

Maksimalt antall parkeringsplasser for anlegget: 70 

 
0.5 Radon 

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

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

som dokumenterer at dette ikke er nødvendig. 

 
0.6 Universell utforming 

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

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

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

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

 

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

selje – arter benyttes.  

 
0.7 Kulturminner 

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

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

kulturminner § 8, 2. ledd. 

 

0.8 Energiforbruk og –forsyning. 

Bebyggelsen skal utformes slik at kravene i teknisk forskrift tilfredsstilles.  

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

for nye bygg, følges.  
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§ 1. Bebyggelse og anlegg  
 

§ 1.1 Bebyggelse og anlegg – Institusjon o_BIN 

 

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

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

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

måte.  

       

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

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

 

Funksjonskravene ivaretas gjennom veiledere og forskrifter for denne type anlegg. 

 

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

 

 

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

 

Uteoppholdsareal (MUA) 

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

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

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

 

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

tillates medregnet som uteoppholdsareal. 

 

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

deriblant trær. 

 

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

 

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

gesims. 

 

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

Overvann skal håndteres lokalt på eiendommen. 

 

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

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

 

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

kollektivholdeplass i en helhetlig løsning. 
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§ 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 

Innenfor frisiktlinjene skal det være fri sikt i en høyde av 0,5m over tilstøtende vegers planum. 

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

norm. 

 
§ 2.1 Kjøreveg f_SKV, fortau o_SF og o_SVT 

 

1. Funksjon 

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

BBL) og 54/89.  

 

2. Opparbeiding 

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

 

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

 

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

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

 

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

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

 

 

§ 3. Hensynssoner 
 
§ 3.1 Gul støysone 

Utomhusareal som plasseres i områder med støyverdier over tillatte grenseverdier skal ikke 

regnes med som en del av uteoppholdsareal (MUA) for o_BIN.  

 

Alle omsorgsboligene skal ha støyverdier som ikke overstiger Lden = 55 dB utenfor vindu i 

støyutsatt fasade mot Heradsbygdveien.  

 

BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV OL 

 

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

 

§4.1 Til rammetillatelse  
Ved rammesøknad skal følgende være dokumentert:  

 Vurderinger knyttet til energieffektive løsninger og alternative energikilder. 

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

må dokumenteres både for innen- og utendørs anlegg. 

 Vurdering knyttet til valg av tekniske installasjoner for lokal overvannshåndtering.  

 Sol – skyggediagram 

 Dokumentasjon av geotekniske forhold. 

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

 Informasjonsplan/kommunikasjonsplan til naboene i forarbeid i anleggsperioden.  
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§4.2 Før igangsettingstillatelse  

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

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

 Ved søknad om tiltak skal det foreligge dokumentasjon av grunnforhold. 

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

eventuelle avvik skal begrunnes.   

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

må dokumenteres både for innen- og utendørs anlegg. 

 Ved søknad om tiltak skal det foreligge belysningsplan. 

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

Ve terrasse. 

 Det tillates å anlegge en midlertidig adkomstforbindelse hvis utbyggeren finner det 

hensiktsmessig og det ikke blir til hinder for andre.   

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

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

 Ved søknad om tiltak skal det foreligge Utomhusplan. 

 

Utomhusplan 

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

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

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

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

løsning)   

 Gangadkomster med universelt utformet forbindelse fra inngangen og o_SF1 til 

bussholdeplass i Heradsbygdveien. 

 Plassering og tilgang til renovasjonsløsninger  

 Plassering til overvannsløsninger  

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

rekkverk.  

 Beplantning. 

 Uteoppholdsareal med utemøblering både for beboere og ansatte. 

 Sol- og skyggeforhold.  

 
 

§4.3 Før brukstillatelse 

Ved søknad om brukstillatelse skal følgende være ferdigstilt: 

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

ferdigstilt. 

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

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

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

 Bussholdeplass (forbedring av eksiterende bussholdeplass «Veksalbakken», tidligere 

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

Gangfelt over Heradsbygdveien skal oppheves.  

 Tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyverdier må være gjennomført og dokumentert 

før det blir gitt brukstillatelse til de planlagte boligene og tilhørende uteareal. 
  

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

jf. pbl § 4-2, første ledd.  

 

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

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

 

Det skal bygges 64 boenheter /omsorgsboliger, et servicesenter med lavterskel dagtilbud til 

beboere og de som bor hjemme. I tillegg skal det planlegges en base for hjemmetjenesten, 

samt dagaktivitetssenter med fysioterapi, legesenter, frisør og fellesareal.  

 

Planforslaget som innsendt til 1. gangs behandling med beskrivelse, bestemmelser, plankart 

og ROS-analyse er basert på skisseprosjekt fra mars 2018.  

 

Til 2. gangs behandling er nye skisser fra juni 2018 lagt til grunn. 

 

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

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

 

2. Bakgrunn 

 
2.1 Hensikten med planen 

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

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

bygges et helt nytt og moderne senter etter dagens standard. 

 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 

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

forslagsstiller for planen og grunneier.  

 

Søndergaard Rickfelt AS er plankonsulent. 

 

2.3 Tidligere vedtak i saken 

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

utbygging av nye omsorgsboliger ved Hov omsorgsområde og etablering av nytt 

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

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

alternative forslag til planer og tilhørende kostnadskalkyler.  

 

Basert på dette ble det utarbeidet en politisk sak 22.9.2016.  

 

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

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

utvidet til en ramme på 64 boenheter og dagaktivitetssenter for 60 brukere.  
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Ny mulighetsstudie ble utarbeidet høst/vinter 2016/2017 med disse rammene. Denne ble 

ferdigstilt 20.02.2017.  

 

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

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

Saken ble vedtatt i kommunestyret 6.4.2017.  

 

Politiske vedtak  

Sak: 41/17 Saksprotokoll - 10006 Heradsbygda omsorgssenter mulighetsstudie  

 

Vedtak i Kommunestyret: Kommunestyret vedtar planlegging og bygging av nye 

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

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

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

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

 

Planmaterialet til 1. g behandling bygger på skisseprosjekt fra februar 2018, der valgt 

prosjekteringsgruppe har arbeidet videre fra mulighetsstudiene. Til 2. gangs behandling er nye 

skisser fra juni 2018 lagt til grunn. 

 

2.4 Utbyggingsavtaler 

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

aktuelt. 

 

2.5 Krav om konsekvensutredning?  

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

inn under KU forskriftens krav. 

 

3. Planprosessen 
 

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram 

Ringerike kommune varslet om oppstart av planarbeid den 12.09.2017. 

 

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

 

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

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

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

arbeid. 

 

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

møte med Statens vegvesen den 05.03.18 ifbm diskusjon av adkomstløsning til det nye 

senteret. 

 

Planen ble 1. gangs behandlet 07.06.18, og lagt ut til høring 08.06 – 23.06.18. Utvidet 

høringsfrist til naboer og grunneiere 07.07.18. Det kom inn totalt seks uttalelser som gjengis i 

saksfremlegget til 2. gangs behandling. 
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Det har vært avholdt to medvirkningsmøter; et for allmennheten og et for naboer og 

grunneiere. 

 

 

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

4.1 Overordnede planer 

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

kommunens overordna styringsdokument for perioden 2015 til 2030.  

 

Kommuneplanens arealdel viser at 

området er foreslått avsatt til offentlig 

formål, der forslag til ny arealdel har 

vært ute på høring frem til september 

2017. Forslaget er således i tråd med 

overordnet plan. 

 

 

 

 

 

 

 

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

planområdet. 
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4.2 Gjeldende reguleringsplaner 

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

vedtatt. Området er dermed uregulert. 

 

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

den samme som i planforslaget, og skulle legge til rette for offentlig bygg/omsorgssenter. 

 

Siden planen ikke ble vedtatt er det behov for en ny plan som klargjør tillatte høyder, 

utnyttelse med mer. 

 

4.3 Tilgrensende planer 

42 Heradsbygda, 222 GS Heradsbygdveien. 

 

4.4 Temaplaner  

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

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

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

en grøntplan som grunnlag for neste revisjon av planen. 

 
 

Folkehelsemeldinga  

Folkehelsemeldingen legger føringene for satsningen på folkehelse i Ringerike fram mot 

2030. Meldingen skal fungere som et strategisk dokument der de lange linjene i utvikling av 

kommunens tilbud på aktuelle områder skisseres. 

 
 

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

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

innsats fra alle. Ringerike skal være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av fornybare 
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energikilder og reduksjon av klimagassutslipp, slik at lokalsamfunnet ikke belaster mer enn at 

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

føringer for planarbeidet. 

 

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

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

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

planarbeidet. 

 

5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
 

5.1 Beliggenhet 

 

Området ligger i Heradsbygda, Heradsbygdveien 20, langs FV174.  

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

 

 
 

Avgrensning og størrelse på planområdet 

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

til senterlinje av Heradsbygdveien. 
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Kart med plangrense 

 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

 

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

bebyggelse på eiendommen annet enn lysthuset i den gamle hagen. 

 

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

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

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

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

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

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

forstås som identitetssterkt i lokalmiljøet.» 

 

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

 

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

sør er eneboliger. 

 

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

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

 

Struktur og estetikk/ byform - eksisterende bebyggelse 

Norderhovhjemmet var av dårlig forfatning, og er nå revet.  

 
 

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

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

 

Topografi, landskap og solforhold 

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

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

 

Lokalklima 

Ingen særskilte utfordringer, men det kan være noe vindutsatt. 

 

Estetisk og kulturell verdi 

Eksisterende bebyggelse ble revet vinter 2017/18. 

 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 

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

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

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

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

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

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

tilsynelatende er urørt av utbygging. Potensialet for å finne automatisk fredete kulturminner i 

disse urørte områdene er vurdert som såpass høyt at vi må foreta en arkeologisk registrering før vi 

kan uttale oss til planen. 

 

Før 2. gangs behandling har Fylkeskommunen avkreftet at de ønsker å gjøre undersøkelser i en 

epost datert 07.06.18 og i uttalelse datert 28.06.18. 

 

5.6 Naturverdier  

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

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

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

fredet. 

 

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

 

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

 

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

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

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

planarbeidet.  

For dette området anser vi at kunnskapsgrunnlaget er tilfredsstillende. 

 

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 

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

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

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

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

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

sted. 

 

5.8 Landbruk 

Ikke aktuelt for denne eiendommen. 
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5.9 Trafikkforhold 

 

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

Norconsult AS og datert 19.03.18. 

 

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

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

som parkering, varelevering og noe uteområde foran bygget. 
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Trafikkmengde 

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

 

Ulykkessituasjon 

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

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

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

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

 

Trafikksikkerhet for myke trafikanter 

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

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

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

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

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

retning.  

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

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

satsningen kan føre til behov for færre parkeringsplasser ved omsorgssenteret. 

Omsorgssenteret ligger i akseptabel avstand fra Hønefoss med sykkel og gange, og det er 

viktig å planlegge infrastruktur og ivareta trafikksikkerhet også for disse. 

 

5.10 Barns interesser 

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

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

 

5.11 Sosial infrastruktur 

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

kommunen. 

 

5.12 Universell tilgjengelighet 

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

utforming. Kravet om universell utforming etterkommes av gjeldende TEK.  

 

5.13 Teknisk infrastruktur 

 

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

 

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

utenfor bygget i ny løsning. 

 

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

dag.  

 

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

 

5.14 Grunnforhold 

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

ofte med stor mektighet.» 

 

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

vedlagt planmaterialet. 
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Oppsummering i rapport:  

 
 

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

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

foreligge før sluttbehandling. 

 

5.15 Støyforhold 

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

 

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

tidligfase. 

 

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

1442, som må hensyntas i prosjektet.  
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Støyvurdering som grunnlag for planforslaget: Siv.ing Bjørn Leifsen AS 

 

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

Heradsbygdveien, med mindre det etableres støyskjerming i området. 

 

Kommunen har i ettertid kommentert at det i støyrapporten vedlagt planforslaget til 1. gangs 

behandling er benyttet litt høye trafikktall for forventet økning av trafikktall (2% de neste 10 

år) og en noe høy andel tungtrafikk (7%), som gir noe mer støy i beregningene. Grunnlaget for 

kommentaren er at man i Ringerike har ambisjoner om å føre mye av biltrafikken over på 

kollektiv og sykkel fremover, så også forbi omsorgssenteret. Hvis denne strategien lykkes, vil 

man kunne anta noe lavere trafikktall og dertil noe lavere støyverdier. Støykonsulenten 

opplyser at det skal en god del til før dette påvirker beregningene, og at beregningene ikke vil 

påvirkes i stor grad her. 
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I skissene fra juni 2018 vises støysoner på følgende måte, med og uten støyskjem: 

 

 
Uten støyskjerm 
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Med tiltak 

 

5.16 Luftforurensing 

Det er ikke foretatt målinger av luftforurensning i forbindelse med planarbeidet.  

 

5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  

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

følgende hensyn og tiltak: 

 

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

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

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

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

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

fra kost nytte vurderinger i prosjekteringen. 
 

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

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

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

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

forholdene skal hensyntas ved planlegging og plassering av funksjoner. 

 

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

trafikk, datert 19.03.18. 
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Det er sammenhengende gang- og sykkelvei langs fylkesveien forbi omsorgssenteret, og tomta 

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

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

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

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

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

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

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

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

planområdet. 

 

Kommentar ang demping av bilbruk fra Norconsult sin rapport: 

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

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

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

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

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

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

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

det skiltes med parkering forbudt. 

 

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

1442.  

 

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

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

 

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

 

5.18 Næring 

Ikke aktuelt her. 

 

5.19 Analyser/ utredninger 

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

2. Trafikk – vedlagt rapport fra Norconsult AS datert 19.03.18 

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

4. Rapport om grunnforhold fra Arkimedum AS datert 22.02.18 

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

 
6.1 Planlagt arealbruk 

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

Heradsbygda omsorgssenter.  

 

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

utkjøringspiler for å vise hovedlogistikken på eiendommen. 

 

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

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

gesimshøyder, BYA og så videre. 

 

 

6.1.1 Reguleringsformål 

 

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

           Feltnavn 

1. Bebyggelse og anlegg,   

Institusjon        o_BIN 

Energianlegg – trafo       o_BE 

 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,   

Kjøreveg        o_SKV 

Fortau         o_SF 

Annen veggrunn – tekniske anlegg     o_SVT 

Annen veggrunn – tekniske anlegg felles    f_SVT 

 

3. Støysone   

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

 

6.2.1 Reguleringsformål 

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

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

eiendom. 

 

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

på gnr/bnr 84/89.  

 

 
Opprinnelig planforslag 
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Planforslag etter høring – trafo flyttet 

 

 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

 

6.3.1 Bebyggelsens høyde 

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

at bygget utformes med en sokkel grunnet hellende terreng.  

 

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

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

å unngå at disse synes eller kaster skygge. 
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Snitt fra skissefase AT plan og arkitektur og Architectopia – juni 2018 

 

 

 
 

Snitt fra Insitu – foreløpig landskapsplan – juni 2018 

 

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

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

meter, mot nabogrense er den foreslått til 4 meter. 

 

6.3.2 Grad av utnytting  

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

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

 

BYA foreslås dermed satt til 75%.  

 

For å styre at det blir nok uteareal på anlegget, er det satt et krav om minste uteoppholdsareal 

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

 

Uteoppholdsareal mot Heradsbygdveien skal ikke regnes med i kravet med mindre det 

skjermes mot støy slik at støynivået tilfredsstiller grenseverdier for uteområder. 
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Skisse fra Insitu – kun foreløpig prinsipper for utomhusområdet – juni 2018 

 

6.3.3 Antall arbeidsplasser og boliger 

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

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

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

anlegget: 

 
 Årsverk Antall  

ansatte 
Andre 

«Nye Heradsbygda omsorgssenter»    

Administrasjon/ledelse/merk. 5 5  

64 omsorgsboliger 
 
Besøkende 

105 145  

64 

Eldresenter 
Brukere eldresenteret 
 

2 2  
50 

Hjemmetjenesten  65 91  

 

6.4 Boligmiljø/ bokvalitet 

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

kravene som stilles. 

 

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

eksponerte funksjoner. I hovedsak ser vi en tredeling i programmet;  
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• omsorgsboliger inkl. lokal betjening av disse  

• base for hjemmetjenesten med mottakskjøkken  

• dagaktivitetssenter med diverse fasiliteter  

 

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

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

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

lover og forskrifter som gjelder for denne type bygg. 

 

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

krav for finansiering. 

 

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

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

vil være lukket, og kun til bruk for senterets behov.  

 

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

6.5 Parkering 

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

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

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

plasser). 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

avsnitt for nærmere detaljer. 
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6.6 Tilknytning og infrastruktur  

 

6.7 Trafikkløsning 

 

6.7.1 Kjøreatkomst 

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

kjelleren, med adkomst fra sør.  

 

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

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

 

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

N100, og som forhåndsgodkjent av Statens vegvesen i møte 05.03.18. Før møtet med SVV ble 

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

og oversiktlighet har vært sentralt. 

 

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

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

 

 
Forslag til prinsipputforming utført av Norconsult AS mars 2018 

 

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

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

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

detalj via detaljprosjektering av bygget.  

 

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

avvik kommenteres i byggesaken. 

 

6.7.3 Krav til samtidig opparbeidelse 

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

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

anlegget. 

 

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

 

6.7.4 Varelevering 

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

 

6.7.5 Tilgjengelighet for gående og syklende 

Det anlegges fortau langs felles adkomst f_SKV1.  

 

Utearealene og området rundt hovedinngang knyttes sammen via gangveier med forbindelse 

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

i detaljprosjekteringen av anlegget, men det stilles krav om universelt utformede 

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

 

6.7.6 Felles atkomstveger, eiendomsforhold 

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

f_SVT3 er felles for omsorgssenteret og Ve terrasse. 

 

6.8 Planlagte offentlige anlegg 

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

 

6.9 Miljøoppfølging 

Fra teknisk program for bygget, datert 08.11.2017: 

 

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

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

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

tekniske løsninger.  

 

Noen av de viktigste prinsippene og punktene i TPR er:  

 

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

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

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

gjelder for prosjektet.  

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

legges til rette for et svært godt arbeidsmiljø for personale.  

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

levetidskostnader. Forprosjektet skal presentere alternativer med tilhørende LCC 

analyser.  

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

hygiene sikres.  

• Byggene skal være fleksible i forhold til mulig utvidelse i 

servicedelen/hjemmetjenesten. Boligdelen skal ikke inneha fleksibilitet for utvidet 

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

fremtidige behov som følge av utvikling innen velferdsteknologi.  

 Byggene skal være meget energieffektive. Passivhusstandard NS3701 legges til grunn 

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

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

 Energiforbruk til oppvarming og kjøling energiforbruket skal dekkes av fornybare 

energikilder – som varmepumpe basert på geovarme.  

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

anlegg  

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

dørautomatikk, PC-vakt og automatiseringsanlegg og telefoni.  

 Det skal installeres IKT infrastruktur for å ivareta velferdsteknologi tilpasset demente 

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

tilrettelegge for ukjent fremtidig teknologi. Grensesnitt må avklares i 

forprosjekteringen.» 

 

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

kommunens bestilling og krav til prosjekteringsgruppa. 

 

6.10 Universell utforming  

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

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

detaljprosjekteringen av anlegget, jamfør dokumentasjonskrav §5.1. 

 

6.11 Uteoppholdsareal 

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

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

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

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

skal opparbeides jamfør Husbankens anbefalinger.  

 

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

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

beplantning, deriblant trær. 

 

Størrelse, lokalisering, kvalitet på uteoppholdsareal 

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

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

 

Foreløpig skisse fra Insitu – prinsipper for utomhusområder juni 2018 

 

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

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

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

kunne være tilgjengelig hele/deler av døgnet. 

 

Ivaretakelse av eksisterende og evt ny vegetasjon 

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

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

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

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

vegetasjon som dokumenteres ifbm utomhusplan for anlegget. 

 

Turveier, atkomst og tilgjengelighet 

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

forbindelse til Ve terrasse sør for omsorgsanlegget. 
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Sesongbruk 

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

 

Grøft/snøopplag avsatt på 1.5 m langs adkomstvei. 

 

Vindforhold skal hensyntas for uteoppholdsareal, jamfør bestemmelsenes paragraf 1.1. 

 

6.12 Landbruksfaglige vurderinger 

Ikke aktuelt her. 

 

6.13 Kollektivtilbud 

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

om busslinjen.  

 

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

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

 

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

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

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

via gangfelt som plasseres endelig i detaljprosjektet. 

 

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

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

besøkende til senteret. 

 

6.14 Kulturminner 

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

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

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

sluttbehandling av planen. 

 

Den generelle meldeplikten innarbeides i bestemmelsene. 

 

6.15 Sosial infrastruktur  

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

 

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

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

eiendommen. 

 

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

igangsettingstillatelse. 

 

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

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

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

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

kapasitet for behovet.  

 

Fra skissebeskrivelse RIV: 

 

 
 

73.00 SANITÆRANLEGG UTVENDIG  

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

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

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

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

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

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

 

73.01 Oljeutskiller  

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

«Class 1» for garasjer.  

 

73.02 Fettutskiller  

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

 

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

er generelt ikke et krav. 

 

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

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

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

omtrentlig 30-40 boliger i området. 
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Energiforsyning: 

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

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

antall brukere gjennom hele døgnet. 
 

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

omsorgssenter.  

 

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

 

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

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

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

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

prosjekteringen. 

 

6.17 Plan for avfallshenting/ søppelsug 

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

 

6.18 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 

 

Se kapittel 5.17. 

 

6.19 Rekkefølgebestemmelser 

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

 

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

 

§4.1 Før rammetillatelse  

Ved rammesøknad skal følgende være dokumentert:  

 Vurderinger knyttet til energieffektive løsninger og alternative energikilder. 

 Forhold til støykrav ihht Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 skal 

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

 Vurdering knyttet til valg av tekniske installasjoner for lokal overvannshåndtering.  

 Sol – skyggediagram 

 Dokumentasjon av geotekniske forhold. 

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

 

§4.2 Før igangsettingstillatelse  

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

overvannshåndtering. 

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

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

universell utforming. 

 Forhold til støykrav ihht Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 skal 

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

 Ved søknad om tiltak skal det foreligge belysningsplan. 

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

adkomst til Ve terrasse. 

 Det tillates å anlegge en midlertidig adkomstforbindelse hvis utbyggeren finner det 

hensiktsmessig og det ikke blir til hinder for andre.   

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

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

 Utomhusplan 

 

Utomhusplan 

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

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

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

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

ride-løsning)   

 Gangadkomster med universelt utformet forbindelse fra inngangen og o_SF1 til 

bussholdeplass i Heradsbygdveien. 

 Plassering og tilgang til renovasjonsløsninger  

 Plassering til overvannsløsninger  

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

og rekkverk.  

 Beplantning. 

 Uteoppholdsareal med utemøblering både for beboere og ansatte. 

 Sol- og skyggeforhold.  
 

 

§4.3 Før brukstillatelse 

Ved søknad om brukstillatelse skal følgende være ferdigstilt: 

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

ferdigstilt. 

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

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

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

 Universell utformet bussholdeplass (forbedring av eksiterende bussholdeplass 

«Veksalbakken», tidligere «Norderhovhjemmet») og sammenhengende 

gangforbindelse til senterets inngang og o_SF1. 

 Tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyverdier må være gjennomført og dokumentert 

før det blir gitt brukstillatelse til de planlagte boligene. 

 

§4.4 Ferdigattest 

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

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

konsekvensutredning for denne planen. 

8. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
 

8.1 Overordnede planer 

Planen er i tråd med overordnede planer. 

 

8.2 Landskap, estetikk og forhold til omkringliggende bebyggelse 

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

gesimshøyde på maks kote 166.  
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Skissetegninger fra AT plan og arkitektur og Architectopia – mars 2018 

 

 

Skisser AT plan og arkitektur og Architectopia - juni 2018 

 

Høyder 

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

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

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

enn skissene på nytt senter legger opp til. 

 

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

nærmeste nabo, gnr/bnr 55/34.  
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Sol/skygge 

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

som mer massivt.  

 

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

sol. 

 

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

vedlegg. 

 

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

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

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

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

tidligere bygg på eiendommen var plassert. 

 

8.3 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 

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

saken. Den generelle meldeplikten er innarbeidet i bestemmelsene, og evt håndtering av nye 

funn vil måtte vurderes etter at Buskerud Fylkeskommune har gjort sine undersøkelser. 

 

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

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

Det vises til kap 5.6 for nærmere beskrivelse av funn.  

 

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

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

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

som ivaretatt. Se for øvrig kapittel 5.6 og side 10 i ROS -analysen som vedlagt planen, der 

observasjon av gulspurv er nærmere beskrevet. 

 

8.5 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk  

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

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

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

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

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

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

visuell verdi enn det har verdi for rekreasjon. 

 

8.6 Uteområder 

Uteoppholdsareal for senteret må legges utenfor støysone langs Heradsbygveien, med mindre 

området støyskjermes. Slik skissene for det nye senteret viser, er arealene lagt inne i senteret, 

bak bygningsmassen mot Heradsbygdveien. Det er også foreløpig vist uteoppholdsareal 

utenfor det som er tenkt som dagaktivitetssenter med kafe. 



  Heradsbygda omsorgssenter - planbeskrivelse 

 38 

Prinsipper for uteområder – Insitu – juni 2018 

 

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

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

 

Utearealene er også beskrevet i funksjonsprogrammet for senteret. 

 

8.7 Trafikkforhold (vegforhold, trafikkøkning/reduksjon, kollektivtilbud) 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

det skiltes med parkering forbudt. 

 

Med ytterligere økt kollektivtilbud som hentydet fra Brakar, anses dette som en akseptabel 

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

og folkehelsemeldingen i Ringerike kommune. 
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8.8 Barns interesser 

 

RPR for barn og planlegging 

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

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

opplevelser gjennom de felles anleggene. 

 

8.11 Sosial infrastruktur 

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

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

planbeskrivelsen går ikke nærmere inn på kapasitetsbehovet utover dette. 

 

8.12 Universell tilgjengelighet 

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

 

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

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

detaljprosjektering av området. 

 

8.13 Energibehov – energiforbruk 

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

prosjekteringsgruppen, der passivhusstandard og BREEAM klassifisering er nevnt som 

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

 

8.14 ROS 

Det henvises til kapittel 5.17. 

 

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

i plankart og bestemmelser. 

 

8.15 Teknisk infrastruktur 

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

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

kommunale normer og Statens vegvesens N100. 

 

8.16 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

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

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

 

8.17 Konsekvenser for næringsinteresser 

Ingen kjente. 

 

8.18 Interessemotsetninger og avveining av virkninger 

 

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

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



  Heradsbygda omsorgssenter - planbeskrivelse 

 40 

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

Norderhovhjemmet hadde, og som dermed har et større fotavtrykk.  

 

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

 

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

påføre nærliggende eiendommer ytterligere avrenning. 

 

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

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

kollektivforbindelse, et tilbud som også er planlagt utvidet. 

 

9. Innkomne innspill 
 

9.1 Merknader  

 

Nr Navn Dato 

1 Fylkesmannen i Buskerud 02.10.17 

2 Buskerud Fylkeskommune 09.10.17 

3 Bane Nor 03.10.17 

4 Brakar AS 09.10.17 

5 Statens vegvesen 28.09.17 

6 Mary Kjekshus 08.09.17 

7 Lars Sandnes 02.10.17 

 

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

 

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

 

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

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

få et større volum enn tidligere bygningsmasse.  

 

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

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

og vest til spesielle tider av døgnet. 

 

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

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

samfunnsfunksjonen. 

 

Reguleringsplanen ivaretar skisseprosjekt for utbyggingen så langt den er kjent ved 

innlevering av planforslag, der det er utarbeidet et skisseprosjekt i februar/mars 2018, endret 

juni 2018 under høringsperioden for planforslaget.  
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11. Endringer til 2. gangs behandling av planen 
 

Følgende er endret i planmaterialet etter offentlig høring: 

 

Planbeskrivelse, bestemmelser og plankart er revidert med dato 16.08.18. 

 

11.1 Planbeskrivelse 

Planbeskrivelse inneholder oppdaterte skisser fra juni 2018 der dette foreligger, disse er 

merket juni 2018. 

 

Medvirkningsprosess er beskrevet i kapittel 3. 

 

11.2 Bestemmelser 

 

§ 3.1 Gul støysone 

Utomhusareal som plasseres i områder med støyverdier over tillatte grenseverdier skal ikke 

regnes med som en del av uteoppholdsareal (MUA) for o_BIN.  

 

Alle omsorgsboligene skal ha støyverdier som ikke overstiger Lden = 55 dB utenfor vindu i 

støyutsatt fasade mot Heradsbygdveien.  

 

§4.3 Før brukstillatelse 

Ved søknad om brukstillatelse skal følgende være ferdigstilt: 

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

ferdigstilt. 

 Uteoppholdsareal som vist i utomhusplan, inkludert adkomst, forbindelse for gående 

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

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

 Bussholdeplass (forbedring av eksiterende bussholdeplass «Veksalbakken», tidligere 

«Norderhovhjemmet») og sammenhengende gangforbindelse til senterets inngang og 

o_SF1. Gangfelt over Heradsbygdveien skal oppheves.  

 Tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyverdier må være gjennomført og dokumentert 

før det blir gitt brukstillatelse til de planlagte boligene og tilhørende uteareal. 

 

11.3 Plankart 

Trafostasjon o_BE er flyttet etter oppdatert utomhusplan juni 2018. 

 

Det henvises for øvrig til protokoller og saksfremlegg knyttet til behandling av planen, samt 

oppdaterte skisser, støyberegninger og annet som vedlagt til plansaken. 
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1. Innledning. 

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

2. Kort beskrivelse av planforslaget 

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

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

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

Kategori Forklaring 

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

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

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

4. Meget sannsynlig/ periodevis, lengre 
varighet 

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

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

 
Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i: 
 

Kategori Forklaring 

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

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

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

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

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

             
Konsekvens:  
 
Sannsynlighet:           

 
1. Ubetydelig                                      

 
2. Mindre 
alvorlig / en 
viss fare 

 
3. Betydelig / 
kritisk 

 
4. alvorlig / 
farlig 

 
5. Svært 
alvorlig / 
katastrofalt 

5. Svært 
sannsynelig / 
kontinuerlig 

     

4. Meget 
sannsynlig / 
periodevis, lengre 
varighet 

     

3. Sannsynlig / 
flere tilfeller 

     

2. Mindre 
sannsynlig / 
kjenner tilfeller 

     

1. Lite sannsynlig / 
ingen tilfeller 

     

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

Naturrelatert 
risiko/klimaendringer 

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

 

Hendelse / Situasjon Aktuelt? Anleggsp. Risiko Kommentarer Tiltak 

Er planområdet utsatt 
for risiko som: 

Ja / Nei Ja / Nei Farge  

     

- Flom: elv, 
sidevassdrag 

Nei    

- Stormflo Nei    

- Havnivåstigning Nei    

- Overvann / 
vanninntrenging 

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

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

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

- Kvikkleireskred    Se grunnforhold. 

- Jord- og flomskred Nei    

- Snøskred Nei    

- Steinsprang Nei    

- Fjellskred Nei    

- Skogbrann Nei    

- Gressbrann Nei    

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

Nei    

- Påvirkes 
planområdet av 

Nei   Området kan være noe 
vindutsatt, se neste punkt.  
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naturlige 
terrengformasjoner 
som utgjør spesiell 
fare. 

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

- Spesielt 
nedbørutsatt 

Nei    

- annet (fyll ut)     

     

Virksomhetsrelatert risiko Aktuelt? Anleggsp. Risiko Kommentarer Tiltak 

Er planområdet i fare pga. 
risiko som: 

Ja / Nei Ja / Nei Farge  

- Industrianlegg 
(brann/eksplosjon, 
kjemikalieutslipp / 
forurensninger) 

Nei    

- Lagringsplasser for farlige 
stoffer (industri, 
bensinstasjoner) 

Nei    

Veitrafikk/ transportnett Nei    

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

- Møteulykker/trafikkulykker/ 
påkjøring i kryss 

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

- Utforkjøring Nei    

- Anleggstrafikk Ja   I anleggsperioden brukes det 
større kjøretøy. Sikkerhet må 
ivaretas av HMS/SHA for 
anleggsdriften. 

- Trafostasjoner Ja   Trafo plasseres sør på 
eiendommen. 

- Elektromagnetisk felt fra 
kraftledninger 

Nei    

- Elektrisitet / ledningsbrudd 
elektrisitetsforsyningsområde 

Nei    

- Nærhet til jernbane Nei    

- Risiko for vannledningsbrudd Nei    

- Dambrudd Nei    

- Avrenning fra fyllplass / 
tidligere avfallsdeponi. 

Nei    

- Utslipp til sjø og vassdrag Nei    

- Utslipp til grunn Nei    

- Transport av farlig gods 
(spesielle traséer) 

Nei    
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Beredskapsrelatert 
risiko 

Aktuelt? Anleggsp. Risiko Kommentarer tiltak 

Er området utsatt for 
risiko knyttet til 
beredskap og 
infrastruktur: 

Ja / Nei Ja / Nei Farge  

- Utrykningstid for 
brannvesen 

Nei   Senteret ligger ca 3 km fra 
Hønefoss sentrum, som anses 
som akseptabelt.  

- Slukkevannskapasitet 
/vanntrykk 

Nei   Kobles til kommunalt anlegg 
med nok kapasitet. 

- Manglende 
avløpskapasitet /sårbart 
vassdrag 

Nei    

- Manglende alternativ 
vegforbindelse 

Ja   Anses som akseptabelt, men 
hensyn til sikkerhet og 
adkomst for brannvesen må 
ivaretas i prosjektering av 
bygget. 

- annet     

Infrastruktur Aktuelt? Anleggsp. Risiko Kommentarer tiltak 

Vil planen utgjøre en 
risiko for eksisterende 
infrastruktur som: 

Ja / Nei Ja / Nei Farge  

- Vannledninger Nei    

- Spillvannsledninger Nei    

- Overvannsledninger Nei    

- Veier Nei    

- Gangveier / fortau Nei    

- Telekommunikasjon Nei    

- annet     

Støy og forurensing Aktuelt? Anleggsp. Risiko Kommentar tiltak 

Kan tiltaket medføre: Ja / Nei Ja / Nei Farge  

- Luftbåren støy Ja Ja      Tiltaket i seg selv vil ikke 
generere støy i stor grad, 
med unntak av trafikk til 
senteret. 
 
Området ligger nær 
Heradsbygdveien. 
 
Siv.ing Bjørn Leifsen har i sin 
rapport datert 14.12.2017 
konkludert med at det langs 
Heradsbygdveien og inn mot 
byggegrense vil være støy fra 
trafikk over anbefalte 
grenseverdier. I denne sonen 
bør det ikke etableres 
rekreasjonsareal som inngår i 
omsorgssenterets krav til 
utomhusareal, og det må 
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Sårbare objekter Aktuelt? Anleggsp. Risiko Kommentar tiltak 

Vil planforslaget påvirke 
sårbare objekter i 
nærområdet som: 

Ja / Nei Ja / Nei Farge  

- barnehage Nei    

- skole Nei    

- helse- og 
omsorgsinstitusjoner 

Nei   Tiltaket er en 
omsorgsinstitusjon… 

- andre viktige offentlige 
bygg (brann- og 
politistasjon, rådhus 
etc.) 

Nei    

benyttes fasademateriale 
som ivaretar innendørs 
støykrav. 
 
Det vil forekomme støy i 
anleggsperioden. Dette må 
håndteres av entreprenør og 
av gjeldende bestemmelser 
for anleggsarbeid i boligstrøk. 
 
Det settes krav til håndtering 
av støy jamfør T-1442 i 
bestemmelsene. 
 
 

- Vibrasjoner Nei Ja  Kan forekomme i 
anleggsperioden, og må 
håndteres av rutiner for 
entreprenør. 

- Forurensing av luft Ja   Tiltaket genererer ikke 
forurensning, men det kan 
forekomme svevestøv fra 
trafikken på Heradsbygdveien 
inn mot boligdelen som ligger 
tett på denne vegen.  
Dette anses å begrense seg til 
få dager i året med spesielle 
værforhold.  
 
Byggegrense er satt 15m fra 
senter veg. 
 

- Forurensing av grunn Nei    

- Forurensing av sjø og 
vassdrag 

Nei    

- Forurensing av 
drikkevannskilde 

Nei    

- annet     
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- barns leke- og 
oppholdsarealer 

Nei   Området er tidligere 
benyttet til samme formål - 
institusjon. 

- kulturminner 
/kulturmiljøer 

Nei   Fylkeskommunen skal utføre 
undersøkelser våren 2018, 
før sluttbehandling av 
planen.  
 
Den generelle meldeplikten 
ved funn innarbeides i 
bestemmelsene. 

- kulturlandskap Nei    

- jordbruksarealer Nei    

- viktige naturområder: 
(biomangfold) 

Nei    

- Sårbar flora / 
rødlistearter 

Nei   Det er ikke funnet sårbar 
fauna i kjente baser utover 
en gulspurv som vises i 
artsdatabanken. 
Plankonsulenten har 
konferert med Sweco Norge 
AS ifbm enkeltfunn av stær 
og spurv. Når det gjelder 
observasjoner av en rødlistet 
enkeltart som dette så er det 
veldig mange slike, særlig 
nær der folk bor. Det er først 
når leveområdet til en art 
med spesielle krav har risiko 
for å bli påvirket at det er 
grunn til bekymring. Typisk 
eksempel er rike 
kulturlandskapssjøer som er 
viktige for fugl som 
som tilsier at spesielle 
hensyn må tas.  
 
Det anses at gulspurven ikke 
trues spesielt av en 
utbygging her. 

- sårbar fauna / fisk / 
rødlistearter 

Nei    

- viktige friluftsområder Nei    

- viktige 
oppholdsområder og 
trekkveien for vilt 

Nei    

- drikkevannskilder Nei    

- vernede vassdrag 
(innenfor 100 m sonen) 

Nei    

- andre viktige vassdrag Nei    
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- øvrig sårbar 
infrastruktur 

Nei    

- annet     

5. Analyse av risiko med aktuelle avbøtende tiltak 

Analysen viser at de fleste forhold anses som akseptable ifht. risiko og sårbarhetsmatrisen. 
 
Det påpekes følgende 4 elementer som må vurderes i forbindelse med plansaken og prosjektering av 
tiltak: 
 
Overvannshåndtering: Det legges opp til lokal håndtering av overvann. Nedsatt prosjekteringsgruppe 
ser på løsningen i samråd med kommunen. Det er bekreftet at det kan slippes 8 l/sec på 
overvannsnettet. Kravet i bestemmelsene er at overflatevann må håndteres på egen tomt. I tillegg til 
infiltrasjon må mest sannsynlig en form for fordrøyning også benyttes. Grønt tak, blått tak eller 
fordrøyningsbasseng under bygget. Type løsning velges ut fra kost nytte vurderinger i prosjekteringen. 
 
Grunnforhold: Ivaretas av bestemmelser om videre dokumentasjon og undersøkelser. Det er planlagt 

nye undersøkelser i uke 16, for å avgjøre fundamenteringsbehov for bygget. Resultatene er ikke klare 

ved innlevering av planforslag. 

 
Vind: Området kan være noe vindutsatt, og det er satt krav i bestemmelsene om at disse forholdene 
skal hensyntas ved planlegging og plassering av funksjoner. 
 

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

19.03.18. 

Det er sammenhengende gang- og sykkelvei langs fylkesveien forbi omsorgssenteret, og tomta ligger 
i en akseptabel sykkel- og gåavstand til Hønefoss sentrum. Det må sørges for trygg ferdsel mellom 
hovedinngangen og bussholdeplassen, som ligger på motsatt side av Heradsbygdveien. Det er 
Norconsults anbefaling at eksisterende gangfelt flyttes lenger sør og opphøyes. Det bør også 
etableres gangforbindelse (fortau) mellom Heradsbygdveien og nabotomtene i sørvest, som deler 
adkomst med omsorgssenteret. Løsningene som detaljprosjekteres, må oppfylle kravene til universell 
utforming. Busstoppet Veksalbakken bør også oppgraderes til en høystandard holdeplass. 
Dagens kollektivtilbud i området anses som akseptabelt. Et attraktivt kollektivtilbud vil kunne bidra til 
mindre biltrafikk til/fra planområdet. 

Kommentar ang demping av bilbruk fra Norconsult sin rapport: 

Det er også blitt gjort en vurdering av hvilket parkeringsbehov det vil være på tomta og hvilke 
konsekvenser planlagt parkeringsdekning vil føre med seg. Forutsatt dagens reisevaner i 
Hønefossområdet, vil det være behov for om lag 121 parkeringsplasser. En lavere parkeringsdekning 
enn dette kan føre til at de som ikke får plass velger å parkere bilen utenfor tomta. Dersom 
reisevanene/reisemiddelfordelingen til de ansatte og besøkende av omsorgssenteret ikke endres, og 
det etableres 89 parkeringsplasser, vil dette bety 32 parkerte biler langs omkringliggende veinett på 
dagtid. For å unngå parkering på uønskede steder, bør det skiltes med parkering forbudt. 
 

Støy: Det innarbeides bestemmelser om håndtering av støy etter gjeldende retningslinje T-1442,  
 

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

av entreprenør og av gjeldende bestemmelser for anleggsarbeid i boligstrøk.  
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Med disse hensyn ivaretatt, anses det at planen kan gjennomføres med akseptabel risiko. 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2958-16  Arkiv: PLN 435  

 

Sak: 32/18 

 

Saksprotokoll - 1. gangsbehandling 435 Detaljregulering for Heradsbygda 

omsorgssenter  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

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

og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

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

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

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

 

4. Det bør så fremt det er mulig benyttes miljøvennlige produkter i utbygging og 

konstruksjon av nye Norderhovshjemmet. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.05.2018: 

 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet følgende forslag til pkt. 4: 

«Det bør så fremt det er mulig benyttes miljøvennlige produkter i utbygging og konstruksjon 

av nye Norderhovshjemmet.» 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling, samt Steinhovdens (MDG) forslag til pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

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

 

435 Detaljregulering for Heradsbygda omsorgssenter – 

1. gangsbehandling. 
 

Forslag til vedtak: 

 

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

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

og 12-10. 

 

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

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

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

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

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

 

 

 

 

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

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

omsorgssenter. 

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

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

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

forfatning, og er nå revet. 

Det ble gjennomført en rekke mulighetsstudier med arkitekter og referansegrupper høst 

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

løsning med tilhørende kostnadskalkyler som skal danne grunnlaget både for videre 

planarbeid og detaljprosjektering. 

 

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



 

 

Bakgrunn, tidligere behandlinger og vedtak 

 

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

utbygging av etablering av nytt omsorgssenter på Heradsbygda. 

 

Kommunestyret vedtok 06.04.2017 at planlegging og bygging av nye omsorgsboliger basert 

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

Heradsbygda omsorgssenter mulighetsstudie  

 

Vedtak i Kommunestyret: Kommunestyret vedtar planlegging og bygging av nye 

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

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

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

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

 

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

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

andre som kunne ha interesse i saken til uttalelse.  

 

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

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

 

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

 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon  

 

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

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

er på 8568 kvm.  

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

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

bebyggelse på eiendommen annet enn lysthuset i den gamle hagen. 

 

Funksjoner  

Heradsbygda omsorgssenter skal bestå av omsorgsboliger, dagaktivitetssenter, base for 

hjemmetjeneste og kjellerparkering.  

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

alle som faller under ordningen.  

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

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

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

utløser ikke parkeringsbehov. 

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

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

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

parkeringsplasser er forbeholdt besøkende til omsorgssenteret.  



 

Planforslaget 

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

Folseraas.   

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse med ROS-analyse.  

 

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

som ordinært arbeid på prosjekteringsnivå. Relevante dokumenter fra prosjektering er 

vedlagt.  

 

Plantype 

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

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

 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

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

reguleringsplan 0605_42 – Heradsbygda og reguleringsplan 0605_222 - 

Gang/syk.v/Heradsbygdveien. 

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

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

 

Eiendomsforhold 

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

Fylkesveg 174 (VEIEN-HEGGEN). 

 

 

Uttalelser til planoppstart 

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

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

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

inn totalt 7 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

- Statens vegvesen, 28.09.2017  

- Mary Kjekshus, 08.09.2017 

- Buskerud Fylkeskommune – uttalelsen om kulturminner, 09.10.2017 

- Brakar AS, 09.10.2017 

- Bane Nor, 03.10.2017 

- Lars Sandnes, 02.10.2017 

- Fylkesmannen i Buskerud, 02.10.2017 

 

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

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

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

visse justeringer er foretatt for å imøtekomme merknadene. 

Hovedtrekkene i uttalelsene fra naboer er referert og kommentert under.  

 

Uttalelse fra Lars Sandnes, 02.10.2017 



 

Kort oppsummering 

Lars Sandnes tar opp 2 viktige punkter: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

estetikk og også forebygge fremtidige konfliktområder. 

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

opplevd plutselige og betydelige temperatursvingninger. Dette kan medføre 

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

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

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

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

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

måte at avrenning av overflatevann fra gårdsplassen vanskeliggjøres. 

 

Kommentar fra kommunen: 

Naboens interesser ble forsøkt  ivaretatt etter innkommende innspill. Dette gjelder 

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

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

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

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

reguleringsplanbestemmelser. Forhold til høy sannsynlighet til røykutfordringen 

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

Overvannsproblematikken blir ivaretatt fullt ut av parallelt med planarbeid pågående 

prosjekt for omsorgssenter, jamfør § 1.5 i reguleringsplanbestemmelser. 

I skisseprosjekteringen ble det gjort tiltak for å begrense innsynsmulighetene mot 

naboens eiendom ved å plassere leilighetsvinduer på motsatt vegg.   

 

 

Uttalelse fra Mary Kjekshus, 08.09.2017 

Kort oppsummering. 

Mary Kjekshus lurer på følgende: 

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

Vannforsyningen til 55/5 må ivaretas. 

Trærne rundt paviljongen bevares. 

Legekontor og apotek aktuelt? 

 

Kommentar fra kommunen: 



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

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

ifølge plankart og jamfør §4.2 i planbestemmelsene.  

Vannforsyningen til nabolaget blir ivaretatt i henhold til gjeldende 

kommunaltekniske norm, jamfør §5.1 i bestemmelsene. 

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

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

bestemmelsene.  

Planleggingsarbeid har vurdert samlokaliseringen av tilleggsytelser som legekontor 

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

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Planen er i tråd med gjeldende kommuneplanens samfunnsdel. 

 

Kommuneplanens arealdel  

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

nåværende.   

 

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

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

gå og sykle til arbeid og dagliglivets gjøremål.  

 

Juridiske forhold  

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

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

miljø- og arealforvaltning jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

var-prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

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

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

Prosjektet skal forsøke å ivareta det treet.  

 

Jordlova 

Planforslaget medfører ikke en omdisponering av dyrka eller dyrkbart areal. 

 

 

Økonomiske forhold 

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

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



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

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

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

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

tilbake i form av tilskudd. 

 

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

 

 

Prinsipielle avklaringer 

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

ble utarbeidet trafikkanalyse som har vurdert blant annet parkeringsmulighetene og 

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

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

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

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

å løse parkering til alle ansatte.  

  

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

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

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

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

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

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

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

byggutforming svært liten. 

 

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

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

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

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

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

betydelig avstander til nabogrenser.   
 

Parkering 

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

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

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

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

busstilbud og vegforbindelser for myke trafikanter. Beregnet parkeringsbehov innbefattet 

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

parkeringsdekning vil føre med seg.  

 

 

 

 

Infrastruktur 



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

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

tilstrekkelig ivaretatt gjennom Planbestemmelsene, vedlegg. 

Planområdet ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme.  

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

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

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

situasjon med Norderhovhjemmet, men trafikkmessige konsekvensene av det blir ivaretatt 

av plan- og prosjektarbeidet.  

 

Lekeplasser 

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

en lekekrok på området. 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

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

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

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

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

dagens situasjon.  

 

Prosjektering av overvannsløsninger og geotekniske beregninger i forhold til byggetyngde 

og områdestabilitet foregår parallelt med planarbeidet. 

 

 

Samlet vurdering 

 

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

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

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

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på 

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

planforslaget ved offentlig ettersyn. 
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1. Sammendrag 
Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse,  

jf. pbl § 4-2, første ledd.  

 

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

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

 

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

planlegges en base for hjemmetjenesten. 

 

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

skisseprosjekt fra mars 2018. 

 

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

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

 

2. Bakgrunn 

 
2.1 Hensikten med planen 

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

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

bygges et helt nytt og moderne senter etter dagens standard. 

 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 

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

forslagsstiller for planen og grunneier.  

 

Søndergaard Rickfelt AS er plankonsulent. 

 

2.3 Tidligere vedtak i saken 

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

utbygging av nye omsorgsboliger ved Hov omsorgsområde og etablering av nytt 

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

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

alternative forslag til planer og tilhørende kostnadskalkyler.  

 

Basert på dette ble det utarbeidet en politisk sak 22.9.2016.  

 

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

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

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

 

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

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

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

Saken ble vedtatt i kommunestyret 6.4.2017.  

 

Politiske vedtak  

Sak: 41/17 Saksprotokoll - 10006 Heradsbygda omsorgssenter mulighetsstudie  

 

Vedtak i Kommunestyret: Kommunestyret vedtar planlegging og bygging av nye 

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

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

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

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

 

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

arbeidet videre fra mulighetsstudiene. 

 

2.4 Utbyggingsavtaler 

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

aktuelt. 

 

2.5 Krav om konsekvensutredning?  

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

inn under KU forskriftens krav. 

 

3. Planprosessen 
 

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. Planprogram 

Ringerike kommune varslet om oppstart av planarbeid den 12.09.2017. 

 

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

 

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

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

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

arbeid. 

 

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

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

senteret. 

 

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

4.1 Overordnede planer 

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

kommunens overordna styringsdokument for perioden 2015 til 2030.  
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Kommuneplanens arealdel viser at 

området er foreslått avsatt til offentlig 

formål, der forslag til ny arealdel har 

vært ute på høring frem til september 

2017. Forslaget er således i tråd med 

overordnet plan. 

 

 

 

 

 

 

 

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

planområdet. 

 

 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 

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

vedtatt. Området er dermed uregulert. 

 

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

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

utnyttelse med mer. 

 

4.3 Tilgrensende planer 

42 Heradsbygda. 

 

4.4 Temaplaner  

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

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

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

en grøntplan som grunnlag for neste revisjon av planen. 

 
 

Folkehelsemeldinga  

Folkehelsemeldingen legger føringene for satsningen på folkehelse i Ringerike fram mot 

2030. Meldingen skal fungere som et strategisk dokument der de lange linjene i utvikling av 

kommunens tilbud på aktuelle områder skisseres. 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

planarbeidet. 

 

5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
 

5.1 Beliggenhet 

 

Området ligger i Heradsbygda, Heradsbygdveien 20, langs FV174.  

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

 

 
 

Avgrensning og størrelse på planområdet 

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

til senterlinje av Heradsbygdveien. 

 



  Heradsbygda omsorgssenter - planbeskrivelse 

 9 

 
Kart med plangrense 

 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

 

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

bebyggelse på eiendommen annet enn lysthuset i den gamle hagen. 

 

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

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

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

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

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

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

forstås som identitetssterkt i lokalmiljøet.» 

 

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

 

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

sør er eneboliger. 

 

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

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

 

Struktur og estetikk/ byform - eksisterende bebyggelse 

Norderhovhjemmet var av dårlig forfatning, og er nå revet.  

 
 

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

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

 

Topografi, landskap og solforhold 

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

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

 

Lokalklima 

Ingen særskilte utfordringer, men det kan være noe vindutsatt. 

 

Estetisk og kulturell verdi 

Eksisterende bebyggelse ble revet vinter 2017/18. 

 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 

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

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

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

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

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

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

tilsynelatende er urørt av utbygging. Potensialet for å finne automatisk fredete kulturminner i 

disse urørte områdene er vurdert som såpass høyt at vi må foreta en arkeologisk registrering før vi 

kan uttale oss til planen. 

 

5.6 Naturverdier  

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

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

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

fredet. 

 

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

 

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

 

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

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

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

planarbeidet.  

For dette området anser vi at kunnskapsgrunnlaget er tilfredsstillende. 

 

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 

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

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

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

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

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

sted. 

 

5.8 Landbruk 

Ikke aktuelt for denne eiendommen. 
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5.9 Trafikkforhold 

 

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

Norconsult AS og datert 19.03.18. 

 

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

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

som parkering, varelevering og noe uteområde foran bygget. 
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Trafikkmengde 

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

 

Ulykkessituasjon 

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

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

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

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

 

Trafikksikkerhet for myke trafikanter 

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

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

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

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

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

retning.  

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

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

satsningen kan føre til behov for færre parkeringsplasser ved omsorgssenteret. 

Omsorgssenteret ligger i akseptabel avstand fra Hønefoss med sykkel og gange, og det er 

viktig å planlegge infrastruktur og ivareta trafikksikkerhet også for disse. 

 

5.10 Barns interesser 

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

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

 

5.11 Sosial infrastruktur 

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

kommunen. 

 

5.12 Universell tilgjengelighet 

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

utforming. Kravet om universell utforming etterkommes av gjeldende TEK.  

 

5.13 Teknisk infrastruktur 

 

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

 

Trafo: Finnes i dag på eiendommen, i vestre del. Det må sørges for plass til trafo enten i eller 

utenfor bygget i ny løsning. 

 

Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m: Det er ikke fjernvarmeløsning her i 

dag.  

 

Bredbånd/fiber ligger i Heradsbygdveien, og vil bli fremført til nytt senter. 

 

5.14 Grunnforhold 

NGU sine grunnkart viser området med «Hav- og fjordavsetning, sammenhengende dekke, 

ofte med stor mektighet.» 

 

Arkimedum har utført geotekniske undersøkelser oppsummert i rapport datert 22.02.18, som 

vedlagt planmaterialet. 
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Oppsummering i rapport:  

 
 

Det utføres nye vurderinger av hvordan det skal foretas fundamentering i uke 16. Eendelig 

valgt løsning er ikke klar før innlevering av planforslaget til 1. gangs behandling, men vil 

foreligge før sluttbehandling. 

 

5.15 Støyforhold 

Siv.ing Bjørn Leifsen AS har laget en støyrapport som ligger ved planen, datert 14.12.2017. 

 

Støyrapporten er bygget på skissene fra mulighetsstudiet utarbeidet av Asplan Viak i 

tidligfase. 

 

Rapporten viser til at det er trafikkstøy fra Heradsbygdveien over anbefalte støygrenser i T-

1442, som må hensyntas i prosjektet.  
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Støy: Siv.ing Bjørn Leifsen AS 

 

Det er ikke anbefalt å ha utomhusareal for rekreasjon mellom byggegrense og 

Heradsbygdveien. 

 

Kommunen har i ettertid kommentert at det i støyrapporten er benyttet litt høye trafikktall for 

forventet økning av trafikktall (2% de neste 10 år) og en noe høy andel tungtrafikk (7%), som 

gir noe mer støy i beregningene. Grunnlaget for kommentaren er at man i Ringerike har 

ambisjoner om å føre mye av biltrafikken over på kollektiv og sykkel fremover, så også forbi 

omsorgssenteret. Hvis denne strategien lykkes, vil man kunne anta noe lavere trafikktall og 

dertil noe lavere støyverdier. Støykonsulenten opplyser at det skal en god del til før dette 

påvirker beregningene, og at beregningene ikke vil påvirkes i stor grad her. 

 

5.16 Luftforurensing 

Det er ikke foretatt målinger av luftforurensning i forbindelse med planarbeidet.  
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5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  

 

Det er vedlagt en egen rapport for ROS-analysen, datert 11.04.18. Resultatet viser behov for 

følgende hensyn og tiltak: 

 

Overvannshåndtering: Det legges opp til lokal håndtering av overvann. Nedsatt 

prosjekteringsgruppe ser på løsningen i samråd med kommunen. Det er bekreftet at det kan 

slippes 8 l/sec på overvannsnettet. Kravet i bestemmelsene er at overflatevann må håndteres 

på egen tomt. I tillegg til infiltrasjon må mest sannsynlig en form for fordrøyning også 

benyttes. Grønt tak, blått tak eller fordrøyningsbasseng under bygget. Type løsning velges ut 

fra kost nytte vurderinger i prosjekteringen. 
 

Grunnforhold: Ivaretas av bestemmelser om videre dokumentasjon og undersøkelser. Det er 

planlagt nye undersøkelser i uke 16, for å avgjøre fundamenteringsbehov for bygget. 

Resultatene er ikke klare før 1. gangs behandling, men vil avklares før sluttbehandling. 
 

Vind: Området kan være noe vindutsatt, og det er satt krav i bestemmelsene om at disse 

forholdene skal hensyntas ved planlegging og plassering av funksjoner. 

 

Trafikksikkerhet: Disse forholdene er nærmere beskrevet i Norconsult sin rapport om 

trafikk, datert 19.03.18. 

 

Det er sammenhengende gang- og sykkelvei langs fylkesveien forbi omsorgssenteret, og tomta 

ligger i en akseptabel sykkel- og gåavstand til Hønefoss sentrum. Det må sørges for trygg 

ferdsel mellom hovedinngangen og bussholdeplassen, som ligger på motsatt side av 

Heradsbygdveien. Det er Norconsults anbefaling at eksisterende gangfelt flyttes lenger sør og 

opphøyes. Det bør også etableres gangforbindelse (fortau) mellom Heradsbygdveien og 

nabotomtene i sørvest, som deler adkomst med omsorgssenteret. Løsningene som 

detaljprosjekteres, må oppfylle kravene til universell utforming. Busstoppet Veksalbakken bør 

også oppgraderes til en høystandard holdeplass. Dagens kollektivtilbud i området anses som 

akseptabelt. Et attraktivt kollektivtilbud vil kunne bidra til mindre biltrafikk til/fra 

planområdet. 

 

Kommentar ang demping av bilbruk fra Norconsult sin rapport: 

Det er også blitt gjort en vurdering av hvilket parkeringsbehov det vil være på tomta og hvilke 

konsekvenser planlagt parkeringsdekning vil føre med seg. Forutsatt dagens reisevaner i 

Hønefossområdet, vil det være behov for om lag 121 parkeringsplasser. En lavere 

parkeringsdekning enn dette kan føre til at de som ikke får plass velger å parkere bilen utenfor 

tomta. Dersom reisevanene/reisemiddelfordelingen til de ansatte og besøkende av 

omsorgssenteret ikke endres, og det etableres 89 parkeringsplasser, vil dette bety 32 parkerte 

biler langs omkringliggende veinett på dagtid. For å unngå parkering på uønskede steder, bør 

det skiltes med parkering forbudt. 

 

Støy: Det innarbeides bestemmelser om håndtering av støy etter gjeldende retningslinje T-

1442.  

 

Anleggsperioden: Det vil forekomme støy og noe vibrasjoner i anleggsperioden. Dette må 

håndteres av entreprenør og av gjeldende bestemmelser for anleggsarbeid i boligstrøk.  
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Med disse hensyn ivaretatt, anses det at planen kan gjennomføres med akseptabel risiko. 

 

5.18 Næring 

Ikke aktuelt her. 

 

5.19 Analyser/ utredninger 

1. Støy – vedlagt rapport fra siv.ing Bjørn Leifsen AS datert 14.12.17 

2. Trafikk – vedlagt rapport fra Norconsult AS datert 19.03.18 

3. ROS-analyse utført av Søndergaard Rickfelt AS datert 11.04.18 

4. Rapport om grunnforhold fra Arkimedum AS datert 22.02.18 

5. Sol/skygge utført av Architectopia/AT Plan datert 13.03.18 

 

 

6. Beskrivelse av planforslaget 

 
6.1 Planlagt arealbruk 

Området er avsatt til hovedformål institusjon o_BIN for å tilrettelegge for det nye 

Heradsbygda omsorgssenter.  

 

Det er ellers satt av formål for samferdsel og infrastruktur, med adkomst og inn- og 

utkjøringspiler for å vise hovedlogistikken på eiendommen. 

 

Planforslaget med plankart, bestemmelser og beskrivelse bygger på skisseprosjekt fra nedsatt 

prosjekteringsgruppe datert i mars 2018, som er premissgivende for tillatte takformer, 

gesimshøyder, BYA og så videre. 

 

 

6.1.1 Reguleringsformål 

 

Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12-5: 

           Feltnavn 

1. Bebyggelse og anlegg,   

Institusjon        o_BIN 

Energianlegg – trafo       o_BE 

 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,   

Kjøreveg        o_SKV 

Fortau         o_SF 

Annen veggrunn – tekniske anlegg     o_SVT 

Annen veggrunn – tekniske anlegg felles    f_SVT 

 

3. Støysone   

Støysone, gul ihht T-1442      H220 
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6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

 

6.2.1 Reguleringsformål 

Eiendommen for omsorgssenteret er regulert med formål «institusjon», o_BIN, og er gitt en 

offentlig eierform, all den tid man tilrettelegger for et kommunalt anlegg på kommunal 

eiendom. 

 

Det er avsatt en kommunal adkomstvei som vil være felles for det nye anlegget og borettslaget 

på gnr/bnr 84/89.  

 

 
 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

 

6.3.1 Bebyggelsens høyde 

Bebyggelsen er tenkt oppført i 2 etasjer mot Heradsbygdveien, og i 3 etasjer mot sør, det vil si 

at bygget utformes med en sokkel grunnet hellende terreng.  

 

Bebyggelsen skal utformes med flatt tak. Maks gesimshøyde for flatt tak er satt til kote 166 

moh. Det tillates tekniske anlegg på tak, men med krav om at disse trekkes inn fra gesims for 

å unngå at disse synes eller kaster skygge. 
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Snitt fra skissefase AT plan og arkitektur og Architectopia 

 

 

 
 

Snitt fra Insitu – foreløpig landskapsplan 

 

Det er avsatt byggegrense innenfor formål o_BIN. Der denne ikke er vist, går byggegrense i 

formålsgrense mot fortau o_SF. Byggegrense mot senterlinje Heradsbygdveien er satt til 15 

meter, mot nabogrense er den foreslått til 4 meter. 

 

6.3.2 Grad av utnytting  

På grunn av helning på tomta vil det bli bygget med en underetasje med parkering og annen 

logistikk, samt garderobeanlegg, som fyller store deler av o_BIN.  

 

BYA foreslås dermed satt til 75%.  
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For å styre at det blir nok uteareal på anlegget, er det satt et krav om minste uteoppholdsareal 

på 500 kvm i bestemmelsene. Uteoppholdsareal tillates oppført på tak. 

 

Uteoppholdsareal mot Heradsbygdveien skal ikke regnes med i kravet, da dette er støyutsatt 

og ikke hensiktsmessig for rekreasjon. 

 

 

 
Skisse fra Insitu – kun foreløpig prinsipper for utomhusområdet 

 

6.3.3 Antall arbeidsplasser og boliger 

Det er planlagt for 64 boenheter /omsorgsboliger. I tillegg skal det planlegges en base for 

hjemmetjenesten, samt dagaktivitetssenter med fysioterapi, legesenter, frisør og fellesareal.  

Det er satt opp følgende tentative tall for antall ansatte og brukere/beboere ved det nye 

anlegget: 

 
 Årsverk Antall  

ansatte 
Andre 

«Nye Heradsbygda omsorgssenter»    

Administrasjon/ledelse/merk. 5 5  

64 omsorgsboliger 
 
Besøkende 

105 145  

64 

Eldresenter 
Brukere eldresenteret 
 

2 2  
50 

Hjemmetjenesten  65 91  
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6.4 Boligmiljø/ bokvalitet 

Det vises til «Teknisk program» for byggeriet datert 08.11.2017, som beskriver prosjektet og 

kravene som stilles. 

 

Programmet for Heradsbygda er sammensatt der noen funksjoner bør skjermes fra mer 

eksponerte funksjoner. I hovedsak ser vi en tredeling i programmet;  

 

• omsorgsboliger inkl. lokal betjening av disse  

• base for hjemmetjenesten med mottakskjøkken  

• dagaktivitetssenter med diverse fasiliteter  

 

De ulike funksjonene er nærmere redegjort for i «Funksjonsprogram» datert 20.11.2017, som 

er utarbeidet som grunnlag for prosjektering av bygget, og som beskriver krav til byggeriet og 

dets funksjoner. Det henvises spesielt til notatets kapittel 1 og 2, for nærmere beskrivelse av 

lover og forskrifter som gjelder for denne type bygg. 

 

Bygget forutsettes å være forberedt for velferdsteknologi, og skal etterkomme Husbankens 

krav for finansiering. 

 

Jamfør skisse på forrige side er det per i dag planlagt med en omkransende bygningsmasse 

med et indre gårdsrom, som skjermes mot både trafikk, vind og annet. Deler av gårdsrommet 

vil være lukket, og kun til bruk for senterets behov.  

 

Bygget må utformes slik at det tilfredsstiller krav til støy fra trafikk i Heradsbygdveien. 
 

6.5 Parkering 

For dette anlegget vil det som utgangspunkt være et relativt stort parkeringsbehov. Dette vil 

være parkering for ansatte, besøkende til lege- og dagaktivitetssenter, besøkende til beboere 

og evt parkering for beboere med egen bil. Noen vil også ha et noe større plassbehov (HC-

plasser). 

 

I tillegg vil hjemmetjenesten ha et stort behov for parkeringsplasser, i funksjonsprogrammet er 

det satt at de har et behov for 45 pplasser for sine tjenestebiler. 

 

I tråd med rikspolitiske retningslinjer for planlegging og Ringerike kommunes intensjoner om 

å redusere bruk av privatbiler har man valgt å benytte et makstall for antall parkeringsplasser i 

dette anlegget. Tallet er satt til maksimalt 90 pplasser. Parkeringsanlegget etableres i kjeller, 

med adkomst via f_SKV1. Det betyr at de ansatte i anlegget samt besøkende vil oppfordres til 

å gå, bruke sykkel eller kollektivtrafikk til jobb, da hjemmetjenesten vil ha behov for 45 av 

disse parkeringsplassene til sine tjenestebiler. Resterende parkering må dermed fordeles på 

besøkende, ansatte og evt biler for beboere dersom dette er aktuelt. 

 

For kiss-and-ride, taxi og annen stopp, er det foreslått en rundkjøring ved inngangen, se neste 

avsnitt for nærmere detaljer. 
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6.6 Tilknytning og infrastruktur  

 

6.7 Trafikkløsning 

 

6.7.1 Kjøreatkomst 

Hovedatkomst til anlegget skjer via f_SKV1, som leder biler ned i parkeringsanlegget i 

kjelleren, med adkomst fra sør.  

 

Logistikken inne på eiendommen løses i hovedsak gjennom detaljprosjektering av bygg og 

uteareal, så også tilkobling til gangfelt og endelig plassering av gangfelt.  

 

Krysset mellom f_SKV1 og o_SKV2 utformes jamfør krav i Statens vegvesens håndbok 

N100, og som forhåndsgodkjent av Statens vegvesen i møte 05.03.18. Før møtet med SVV ble 

det avholdt en prosessrunde der den antatt beste løsningen ble anbefalt, og der trafikksikkerhet 

og oversiktlighet har vært sentralt. 

 

Det er foreslått en rundkjøring foran byggets inngang, for enkel og oversiktlig innkjøring til 

senterets kiss-and-ride løsning, samt for taxi, sykebil eller annet. Området er avsatt i o_SKV4. 

 

 
Forslag til utforming utført av Norconsult AS 

 

Siktkrav etter N100 settes til 6 X 54 meter. 
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6.7.2 Utforming av veger 

Bredde og stigningsforhold: Det vises til vedlagte lengde- og tverrprofiler for foreløpig 

prosjektering av atkomster. Det gjøres oppmerksom på at veier og utomhusarealer planlegges i 

detalj via detaljprosjektering av bygget.  

 

Veiene utformes ihht krav om universell utforming så langt det lar seg gjøre, der eventuelle 

avvik kommenteres i byggesaken. 

 

6.7.3 Krav til samtidig opparbeidelse 

Det er satt rekkefølgekrav til at adkomst til Ve terrasse skal holdes åpen under 

anleggsarbeidet. Dette for å sikre atkomst for etablerte boliger som har felles atkomst til 

anlegget. 

 

o_SF og o_SVT1 skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse for byggeriet.  

 

6.7.4 Varelevering 

Varelevering er planlagt via kjeller med atkomst sør for bygget (på baksiden). 

 

6.7.5 Tilgjengelighet for gående og syklende 

Det anlegges fortau langs felles adkomst f_SKV1.  

 

Utearealene og området rundt hovedinngang knyttes sammen via gangveier med forbindelse 

til gangfelt og bussholdeplass ved Veksalbakken. Detaljene rundt disse forbindelsene avklares 

i detaljprosjekteringen av anlegget, men det stilles krav om universelt utformede 

gangforbindelser i bestemmelsenes §5.2. Eventuelle avvik kommenteres i byggesaken. 

 

6.7.6 Felles atkomstveger, eiendomsforhold 

Infrastruktur er avsatt på kommunal grunn. Samlevei f_SKV1 og tilhørende annen veggrunn 

f_SVT3 er felles for omsorgssenteret og Ve terrasse. 

 

6.8 Planlagte offentlige anlegg 

Omsorgssenteret er et offentlig anlegg. Eierform er vist i plankartet. 

 

6.9 Miljøoppfølging 

Fra teknisk program for bygget, datert 08.11.2017: 

 

«Teknisk Program (TPR) er et dokument som beskriver de teknisk funksjonelle krav som 

Ringerike kommune stiller til prosjektet Heradsbygda omsorgsbolig. Teknisk Program må ses 

i sammenheng med rom- og funksjonsprogrammet. Dokumentene angir krav, og i liten grad 

tekniske løsninger.  

 

Noen av de viktigste prinsippene og punktene i TPR er:  

 

• Byggene og de tekniske løsningene skal være fysisk tilpasset byggenes funksjoner som 

angitt i rom- og funksjonsprogrammet, slik at sub-optimale løsninger unngås.  
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• Det skal legges til rette for god, trygg og funksjonell bruk av bygget som bolig for 

demente. Bygget skal også legge til rette for rullestolbrukere. Universell utforming 

gjelder for prosjektet.  

• Omsorgssenteret vil være arena for omfattede og sammensatt tjenesteyting. Det skal 

legges til rette for et svært godt arbeidsmiljø for personale.  

• Det skal generelt legges til rette for driftsvennlige og -effektive løsninger med lave 

levetidskostnader. Forprosjektet skal presentere alternativer med tilhørende LCC 

analyser.  

• Bygningstekniske løsninger og materialer må velges slik at effektivt renhold og 

hygiene sikres.  

• Byggene skal være fleksible i forhold til mulig utvidelse i 

servicedelen/hjemmetjenesten. Boligdelen skal ikke inneha fleksibilitet for utvidet 

areal. Byggets infrastruktur skal ha innebygget fleksibilitet for å kunne implementere 

fremtidige behov som følge av utvikling innen velferdsteknologi.  

 Byggene skal være meget energieffektive. Passivhusstandard NS3701 legges til grunn 

Bygget skal være i henhold til BREEAM Good. BREEAM-NOR for nybygg 2016 

Teknisk manual SD5075NOR-versjon 1.1 utgitt 10.10.2017 legges til grunn.  

 Energiforbruk til oppvarming og kjøling energiforbruket skal dekkes av fornybare 

energikilder – som varmepumpe basert på geovarme.  

 Det legges opp til 20% reservekapasitet i alle tekniske rom og føringsveier for tekniske 

anlegg  

 Følgende anlegg skal dekkes av reservekraft: Sykesignalanlegg, branntekniske anlegg, 

dørautomatikk, PC-vakt og automatiseringsanlegg og telefoni.  

 Det skal installeres IKT infrastruktur for å ivareta velferdsteknologi tilpasset demente 

beboere. (eks teleslynge, trådløst internett, telefoni, lokaliseringsteknologi) – samt 

tilrettelegge for ukjent fremtidig teknologi. Grensesnitt må avklares i 

forprosjekteringen.» 

 

Det er ikke stilt spesifikke krav i bestemmelsene om disse forholdene, som anses ivaretatt via 

kommunens bestilling og krav til prosjekteringsgruppa. 

 

6.10 Universell utforming  

Det er krav om universell utforming av anlegget jamfør tekniske forskrifter og veiledere for 

denne type bygg, samt punkt 0.6 i bestemmelsene til planen. Detaljer vises i 

detaljprosjekteringen av anlegget, jamfør dokumentasjonskrav §5.1. 

 

6.11 Uteoppholdsareal 

Krav om utomhusplan og rekkefølgebestemmelser for etablering av atkomstvei er satt i punkt 

5 og 6 i bestemmelsene til planen. §1.1.3: Arealer som kan regnes inn i krav til MUA kan ikke 

være brattere enn 1:3 og skal ha dokumentert gode solforhold. Et skal være sol på 50% av 

arealene kl.15.00 ved vår- og høstjevndøgn. MUA settes til minimum 10 kvm per boenhet, og 

skal opparbeides jamfør Husbankens anbefalinger.  

 

Uteområdene skal opparbeides som ett eller flere fellesarealer. Takterrasser og overbygde 

terrasser tillates medregnet som uteoppholdsareal. 
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Uteoppholdsareal mot Heradsbygdveien skal gis en parkmessig utforming, med egnet 

beplantning, deriblant trær. 

 

Størrelse, lokalisering, kvalitet på uteoppholdsareal 

I dette anlegget er det i mulighetsstudiet og i pågående skisseprosjekt tenkt felles 

uteoppholdsareal både sentralt i anlegget og på tak ved kafeteria/spiseområde. 

 

Foreløpig skisse fra Insitu – prinsipper for utomhusområder 

 

Det er ikke avsatt spesielle områder for lek i dette omsorgsanlegget, dette innarbeides evt i 

prosjektet etter behov/gjeldende krav for denne type anlegg. Det vil heller ikke anlegges 

offentlige friområder spesielt tilrettelagt for allmennheten, men deler av utomhusanlegget vil 

kunne være tilgjengelig hele/deler av døgnet. 

 

Ivaretakelse av eksisterende og evt ny vegetasjon 

Det vises til kapittel 5, som beskriver vegetasjon på stedet. Det er ikke funnet vegetasjon av 

spesiell verdig for naturmangfoldet, snarere viser det seg at hengebjørkene kan være gjenstand 

for allergiske reaksjoner. Bjørkene kan evt beholdes av estetiske hensyn, dersom dette kan 

tilpasses prosjektet. Dersom vegetasjonen fjernes, anbefales det at det opparbeides ny 

vegetasjon som dokumenteres ifbm utomhusplan for anlegget. 

 

Turveier, atkomst og tilgjengelighet 

Fortau langs felles adkomstvei sørger for forbindelse mellom byggets for- og bakside, samt 

forbindelse til Ve terrasse sør for omsorgsanlegget. 
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Sesongbruk 

Utomhusanlegget kan benyttes hele året, og må tilrettelegges også for vintersesong. 

 

Grøft/snøopplag avsatt på 1.5 m langs adkomstvei. 

 

Vindforhold skal hensyntas for uteoppholdsareal, jamfør bestemmelsenes paragraf 1.1. 

 

6.12 Landbruksfaglige vurderinger 

Ikke aktuelt her. 

 

6.13 Kollektivtilbud 

Det vises til innspill fra Brakar (busselskap) og samtale med saksbehandler om videre tanker 

om busslinjen.  

 

Bussen forbi omsorgssenteret går i en runde, dvs at den går alltid «nordover» langs 

Heradsbygdveien og tilbake mot Hønefoss via Bålerud og Helgerud skole, via Vallhallveien.  

 

Kollektivholdeplassen beholdes som i dag, på motsatt side av veien for omsorgssenteret, ved 

Veksalveien. Holdeplassen er utformet som kantstopp, som ikke endres som følge av 

utbyggingen. Det er stilt krav om god forbindelse til anleggets hovedinngang i bestemmelsene, 

via gangfelt som plasseres endelig i detaljprosjektet. 

 

Brakar har tanker om utvidelse av busstilbudet på denne linjen i fremtiden, se innspill til 

planen fra Brakar AS, noe som vil være positivt for tilgjengeligheten både for ansatte og 

besøkende til senteret. 

 

6.14 Kulturminner 

Det er ikke påvist kulturminner i området, men Buskerud fylkeskommune påpeker at området 

ligger nær andre viktige funn, og har gitt et budsjett for å gjøre undersøkelser av området. 

Disse kan kun utføres på bar og frostfri mark, og vil dermed kunne utføres våren 2018, før 

sluttbehandling av planen. 

 

Den generelle meldeplikten innarbeides i bestemmelsene. 

 

6.15 Sosial infrastruktur  

Punktet rundt skoledekning mm er ikke spesielt aktuelt for denne etableringen. 

 

6.16 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 

Tomta er skrånende fra nord, og alt overvann både fra terreng og tak må håndteres lokalt på 

eiendommen. 

 

Det er satt krav til plan for vann- og avløpshåndtering i forbindelse med søknad om 

igangsettingstillatelse. 

 

Foreløpige løsninger er diskutert i prosjekteringsgruppa for bygget: 
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Vann og avløp: 

Eksiterende kum for vann og avløp til gamle Norderhovhjemmet saneres(rød). Ny etableres på 

naturlig sted. Denne forbindes til samme påkoblingspunkt som tidligere. Dette punktet ligger 

på åpen plass mot sørvest på eiendom 54/89. VA avdelingen har bekreftet at det er nok 

kapasitet for behovet.  

 

Fra skissebeskrivelse RIV: 

 

 
 

73.00 SANITÆRANLEGG UTVENDIG  

Det er regnet med at VA ledninger til bygget blir tilkoblet offentlige ledninger som ligger på 

tomteområdet. Det skal utredes/etableres redundante løsninger i forbindelse tilkoblinger til off. 

ledninger. Uteområdet er forutsatt avvannet til kummer, men det bør tilrettelegges for lokal 

infiltrering (LOD) til grunnen. Det er regnet med 1 stk. ny brannkum, 3 stk. nye vannkummer, 2 

stk. stakekummer for ovv samt 2 stk. stakekummer for spillvann.  

Det er også regnet med 1 stk. drenskum og drensrør.  

 

73.01 Oljeutskiller  

Det er tatt med utvendig oljeutskiller med sandfang og prøvetakingskum i henhold til NS-EN 858 

«Class 1» for garasjer.  

 

73.02 Fettutskiller  

Det er tatt med utvendig fettutskiller komplett i henhold til NS-EN 1825-1 for alle kljøkken. 

 

Offentlig ledning ligger ikke på tomten, men rett over grensen mot vest. Redundant løsninger 

er generelt ikke et krav. 

 

Trafo: Trafo som stod/står i vestre del av Norderhovhjemmet saneres og fjernes. Ny 

frittstående trafo etableres på egnet sted mot vest på tomten. Denne oppgaven må 

gjennomføres før bygging igangsettes, da trafo i tillegg til nytt omsorgssenter også forsyner 

omtrentlig 30-40 boliger i området. 

 

Energiforsyning: 
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30.01 Energibruk.  
Bygget skal oppfylle energikrav i henhold til Passivhusstandard NS 3701 samt BREEM NOR standarden for miljø 
og bærekraft på nivå «GOOD» for nybygg. Energibruken skal kjennetegnes ved bruk av varmepumpeanlegg 
basert på varme- og kjøleopptak fra borrehull i fjell og behovsstyring av luftmengder samt energieffektiv 
distribusjon av varme og ventilasjon.  
 

Videre skal styring av tekniske anlegg være tilpasset byggets bruksmønster og variasjon av 

antall brukere gjennom hele døgnet. 
 

Teksten er hentet fra skissebeskrivelsen fra Riv i prosjekteringsgruppa for nye Heradsbygda 

omsorgssenter.  

 

Fiber: Fiber ligger i Heradsbygdveien og vil bli fremført til nytt omsorggsenter 

 

Overvann: Det er bekreftet at det kan slippes 8 l/sec på overvannsnettet. Kravet i 

bestemmelsene er at overflatevann må håndteres på egen tomt. I tillegg til infiltrasjon må mest 

sannsynlig en form for fordrøyning også benyttes. Grønt tak, blått tak eller 

fordrøyningsbasseng under bygget. Type løsning velges ut fra kost nytte vurderinger i 

prosjekteringen. 

 

6.17 Plan for avfallshenting/ søppelsug 

Avfallshåndtering og renovasjon legges i kjelleretasje på bygget, med adkomst fra sør. 

 

6.18 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 

 

Se kapittel 5.17. 

 

6.19 Rekkefølgebestemmelser 

Det er gitt følgende rekkefølgebestemmelser til planen i bestemmelsenes §4: 

 

Bestemmelsene stilles med hjemmel i pbl § 12- 7 pkt 10 

 

§4.1 Før rammetillatelse  

Ved rammesøknad skal følgende være dokumentert:  

 Vurderinger knyttet til energieffektive løsninger og alternative energikilder. 

 Forhold til støykrav ihht Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 skal 

etterkommes, og må dokumenteres både for innen- og utendørs anlegg. 

 Vurdering knyttet til valg av tekniske installasjoner for lokal overvannshåndtering.  

 Sol – skyggediagram 

 Dokumentasjon av geotekniske forhold. 

 Situasjonsplan 1:500 inkludert veg og gang- og sykkelvegforbindelser.  

 

§4.2 Før igangsettingstillatelse  

 Ved søknad om tiltak skal det foreligge godkjent plan for veg, VA og 

overvannshåndtering. 

 Ved søknad om igangsetting av samferdselsanlegg, skal det følge med lengde- og 

tverprofiler. 
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 Ved søknad om tiltak skal det foreligge dokumentasjon av grunnforhold og forhold til 

universell utforming. 

 Forhold til støykrav ihht Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 skal 

etterkommes, og må dokumenteres både for innen- og utendørs anlegg. 

 Ved søknad om tiltak skal det foreligge belysningsplan. 

 I forbindelse med anleggsarbeid på område o_BIN må det sørges for åpen og trygg 

adkomst til Ve terrasse. 

 Det tillates å anlegge en midlertidig adkomstforbindelse hvis utbyggeren finner det 

hensiktsmessig og det ikke blir til hinder for andre.   

 Før arbeidet settes i gang må det være dokumentert forskriftsmessig brannvann.  

 Før arbeidet settes i gang må den nye trafokiosken stå ferdig.  

 Utomhusplan 

 

Utomhusplan 

Ved søknad om rammetillatelse skal det legges ved utomhusplan for eiendommen og for hele 

anlegget. Før rammetingstillatelse kan gis, skal utomhusplan være godkjent. Utomhusplan 

skal leveres i målestokk 1:200 eller 1:100 og inneholde følgende: 

 Plassering av bygningsmasse med adkomst og logistikk for ambulanse, taxi (kiss-and-

ride-løsning)   

 Gangadkomster med universelt utformet forbindelse fra inngangen og o_SF1 til 

bussholdeplass i Heradsbygdveien. 

 Plassering og tilgang til renovasjonsløsninger  

 Plassering til overvannsløsninger  

 Belysning, gjerder samt høyder og plassering av (forstøtnings)murer, trapper, ramper 

og rekkverk.  

 Beplantning. 

 Uteoppholdsareal med utemøblering både for beboere og ansatte. 

 Sol- og skyggeforhold.  
 

 

§4.3 Før brukstillatelse 

Ved søknad om brukstillatelse skal følgende være ferdigstilt: 

 veg, vann- og avløpsanlegg, inkludert håndtering av overvann skal være godkjent og 

ferdigstilt. 

 uteoppholdsareal som vist i utomhusplan, inkludert adkomst, forbindelse for gående og 

syklende og renovasjonsløsninger, skal være ferdigstilt og godkjent av kommunen før 

brukstillatelse kan gis, evt så raskt som mulig hvis værforhold (vinter) krever det.  

 Universell utformet bussholdeplass (forbedring av eksiterende bussholdeplass 

«Veksalbakken», tidligere «Norderhovhjemmet») og sammenhengende 

gangforbindelse til senterets inngang og o_SF1. 

 tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyverdier må være gjennomført og dokumentert før 

det blir gitt brukstillatelse for omsorgsboliger. 

 

§4.4 Ferdigattest 

Alle punkter i rekkefølgebestemmelsene skal være utført før det gis ferdigattest.  
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7. Konsekvensutredning 

Planen er i tråd med overordnet plan, og det er derfor ikke stilt krav til egen 

konsekvensutredning for denne planen. 

8. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
 

8.1 Overordnede planer 

Planen er i tråd med overordnede planer. 

 

8.2 Landskap, estetikk og forhold til omkringliggende bebyggelse 

Det er stilt krav i bestemmelsene om tilpasning av bygget til terrenget, samt at det er satt en 

gesimshøyde på maks kote 166.  
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Skissetegninger fra AT plan og arkitektur og Architectopia 
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Høyder 

Området rundt planen består av mindre boenheter, og det nye anlegget vil dermed være mer 

dominerende i landskapet, med et kompakt volum. Dog var det gamle Norderhovhjemmet noe 

høyere enn det planlagte nye senteret på sitt høyeste punkt, men da med et mindre fotavtrykk 

enn skissene på nytt senter legger opp til. 

 

Bygget tillates oppført med maks gesimshøyde på kote 166, mot mønehøyde 158.4 på 

nærmeste nabo, gnr/bnr 55/34.  

 

Sol/skygge 

Spesielt nabo i nordvest, samt gjenboere langs f_SKV1 vil kunne oppleve det nye senteret 

som mer massivt.  

 

Naboer i Ve terrasse ligger i en akseptabel avstand fra bygget, og i tillegg foran bygget ifht 

sol. 

 

Det er utarbeidet sol- og skyggediagram for bygningsmassen datert 13.03.18, som vist i 

vedlegg. 

 

Sol- og skyggediagram viser at bygget får konsekvenser for naboene. For naboer i sørøst vil 

man få noen konsekvenser for kveldssol. Det kastes noe skygge over nabo i nordvest på 

morgen/tidlig formiddag vinterstid, mens fra ut på formiddagen er det mindre problematisk. 

For denne nabo vil likevel volumet merkes ved at bygget kommer nærmere byggegrense enn 

tidligere bygg på eiendommen var plassert. 

 

8.3 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 

Undersøkelser av disse forhold gjøres våren 2018, og vil foreligge før sluttbehandling av 

saken. Den generelle meldeplikten er innarbeidet i bestemmelsene, og evt håndtering av nye 

funn vil måtte vurderes etter at Buskerud Fylkeskommune har gjort sine undersøkelser. 

 

8.4 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven (naturverdier, biologisk 

mangfold, verdifull vegetasjon, viltinteresser, økologiske funksjoner osv.) 

Det vises til kap 5.6 for nærmere beskrivelse av funn.  

 

Forholdet til § 8-12 i naturmangfoldloven skal beskrives i den grad det er relevant for 

planarbeidet. For dette området anser vi at kunnskapsgrunnlaget er tilfredsstillende, og at det 

ikke er funn som tilsier at det må tas spesielle hensyn. Forhold til naturmangfoldloven anses 

som ivaretatt. Se for øvrig kapittel 5.6. 

 

8.5 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk  

Området har også tidligere vært benyttet til sykehjem/omsorgsfunksjoner, og har ikke tidligere 

vært tilrettelagt for rekreasjon utover uteområder tilrettelagt for senteret. Det står et lysthus 

langs Heradsbygdveien, som har vært benyttet som utfluktspunkt. Dette lysthus har ikke fått 

en avklart skjebne ifbm planen, og kan stå dersom det nye byggeriet ikke kommer i konflikt 

med plasseringen. Området langs veien her er vist med støysone gul, og er i den sammenheng 

ikke egnet som uteoppholdsareal for senterets beboere og brukere, og har dermed en mer 

visuell verdi enn det har verdi for rekreasjon. 
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8.6 Uteområder 

Uteoppholdsareal for senteret må legges utenfor støysone langs Heradsbygveien. Slik skissene 

for det nye senteret viser, er arealene lagt inne i senteret, bak bygningsmassen mot 

Heradsbygdveien. Det er også foreløpig vist uteoppholdsareal utenfor det som er tenkt som 

dagaktivitetssenter med kafe. 

Prinsipper for uteområder - Insitu 

 

Disse plasseringene kan gi gode solforhold, men kan være noe utsatt for vind. Det er derfor 

stilt krav til at det tas hensyn til vindforhold ved prosjektering av senteret. 

 

Utearealene er også beskrevet i funksjonsprogrammet for senteret. 

 

8.7 Trafikkforhold (vegforhold, trafikkøkning/reduksjon, kollektivtilbud) 

Norconsult AS har utarbeidet en trafikkanalyse for planen, se vedlegg, som oppsummerer 

trafikkbildet ved etablering av nytt omsorgssenter, samt anbefaler løsninger for trafikk. 

 

I trafikkanalysen har det blitt gjort en vurdering av hvilket parkeringsbehov det vil være på 

tomta og hvilke konsekvenser planlagt parkeringsdekning vil føre med seg. Forutsatt dagens 

reisevaner i Hønefossområdet, vil det være behov for om lag 121 parkeringsplasser. En lavere 

parkeringsdekning enn dette kan føre til at de som ikke får plass velger å parkere bilen utenfor 

tomta. Dersom reisevanene/reisemiddelfordelingen til de ansatte og besøkende av 

omsorgssenteret ikke endres, og det etableres 90 parkeringsplasser, vil dette bety 31 parkerte 

biler langs omkringliggende veinett på dagtid. For å unngå parkering på uønskede steder, bør 

det skiltes med parkering forbudt. 
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Med ytterligere økt kollektivtilbud som hentydet fra Brakar, anses dette som en akseptabel 

løsning, i tråd med strategier for en grønnere planlegging, eksempelvis gjennom grønn plakat 

og folkehelsemeldingen i Ringerike kommune. 

 

8.8 Barns interesser 

 

RPR for barn og planlegging 

Det vil ikke bli anlagt lekeplasser utenfor senteret slik det heller ikke har vært her tidligere, 

men det etableres områder med god kvalitet innenfor senteret, slik at besøkende kan få gode 

opplevelser gjennom de felles anleggene. 

 

8.11 Sosial infrastruktur 

For denne planen er det tatt utgangspunkt i de prosesser som har løpt i kommunen, der det er 

vedtatt at det skal etableres et nytt omsorgssenteret av en viss størrelse i Heradsbygda, og 

planbeskrivelsen går ikke nærmere inn på kapasitetsbehovet utover dette. 

 

8.12 Universell tilgjengelighet 

Det er satt krav til at prinsippet om universell utforming skal følges så langt det er mulig.  

 

Siden tomten er hellende, kan det noen steder måtte gjøres tilpasninger av kravene til 

universell tilgjengelighet for uteområdene, som vil måtte beskrives nærmere i forbindelse med 

detaljprosjektering av området. 

 

8.13 Energibehov – energiforbruk 

Det vises til avsnitt om miljøoppfølging, der det er referert til program for 

prosjekteringsgruppen, der passivhusstandard og BREEAM klassifisering er nevnt som 

mulige kriterier. Planen setter ikke spesifikke krav til miljøhensyn på bygget utover dette. 

 

8.14 ROS 

Det henvises til kapittel 5.17. 

 

Konsekvensene for de nevnte forhold anses ivaretatt i planforslaget, ved at tema er innarbeidet 

i plankart og bestemmelser. 

 

8.15 Teknisk infrastruktur 

Vann og avløp løses på egen eiendom, og endelig løsning velges via detaljprosjektering av 

anlegget med uteområder. Trafo er ivaretatt via eget formål. Veier oppføres i tråd med 

kommunale normer og Statens vegvesens N100. 

 

8.16 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Kommunen har gjort vedtak om bygging av omsorgssenter, som har sine økonomiske 

budsjett. I tillegg kan det bli aktuelt at kommunen overtar kommunale veier og VA anlegg. 

 

8.17 Konsekvenser for næringsinteresser 

Ingen kjente. 
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8.18 Interessemotsetninger og avveining av virkninger 

 

Naboer: Det har kommet innspill fra nabo om at dette blir stort volum. Nye bygg er ikke 

høyere enn forrige bygningsmasse, men kommer nærmere eksisterende bebyggelse, og vil slik 

sett oppfattes mer voluminøst. Dette er anlegg som nå skal ha en mye større kapasitet enn 

Norderhovhjemmet hadde, og som dermed har et større fotavtrykk.  

 

Konsekvenser for naboer og sol/skygge er nærmere beskrevet i kapittel 8.2. 

 

Overvannshåndtering: Det er krav om at overvann håndteres lokalt, og at det dermed ikke skal 

påføre nærliggende eiendommer ytterligere avrenning. 

 

Parkering: Se kapittel 8.7. Ut fra beregnet parkeringsbehov med dagens reisevaner er det 31 

plasser for lite i anlegget. Dette anses som akseptabelt all den tid området har god 

kollektivforbindelse, et tilbud som også er planlagt utvidet. 

 

9. Innkomne innspill 
 

9.1 Merknader  

 

Nr Navn Dato 

1 Fylkesmannen i Buskerud 02.10.17 

2 Buskerud Fylkeskommune 09.10.17 

3 Bane Nor 03.10.17 

4 Brakar AS 09.10.17 

5 Statens vegvesen 28.09.17 

6 Mary Kjekshus 08.09.17 

7 Lars Sandnes 02.10.17 

 

I tillegg er det avholdt et eget møte med Statens vegvesen den 05.03.18. 

 

Merknader med kommentarer fra forslagsstiller og rådmannen er vedlagt i eget dokument. 

 

10. Avsluttende kommentar 
Ringerike kommune har gjennom en brukerorientert og politisk prosess fastsatt en utbygging 

og et romprogram for dette nye omsorgssenteret. Byggeriet skal huse mange funksjoner, og vil 

få et større volum enn tidligere bygningsmasse.  

 

Dette vil gjøre at de nærmeste naboene vil oppfatte byggeriet som mer dominerende enn 

tidligere løsning med Norderhovhjemmet, og vil ha innvirkning på solforhold for naboer i øst 

og vest til spesielle tider av døgnet. 

 

Det er vanskelig å lage et mindre fotavtrykk uten å bygge mer i høyden, og konseptet med 

denne formen og etasjeantall er valgt for best mulige forhold til denne viktige 

samfunnsfunksjonen. 
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Reguleringsplanen ivaretar skisseprosjekt for utbyggingen så langt den er kjent ved 

innlevering av planforslag, der det er utarbeidet et skisseprosjekt i februar/mars 2018.  
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER  

0605_435 Detaljregulering for Heradsbygda omsorgssenter 
 

Utarbeidet av Ringerike kommune / Søndergaard Rickfelt AS 23.03.18 

Sist revidert 19.04.18 

 

1.gangs behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.05.2018, sak SAKNR 

Høring og offentlig ettersyn DATO - DATO. 

2.gangs behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning DATO, sak SAKNR 

2. gangsbehandling i formannskapet  DATO, sak SAKNR 

Vedtak i kommunestyret DATO, sak SAKNR 

 

 

Endringsliste: 

Nr  endring  dato  sign 

01    

    

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til 

informasjon om planendringer, både ordinære og mindre endringer. 

Reguleringsformål 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 

 

Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12-5: 

          Feltnavn 

1. Bebyggelse og anlegg,   

Institusjon        o_BIN 

Energianlegg – trafo       o_BE 

 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,   

Kjøreveg        o_SKV 

Fortau         o_SF 

Annen veggrunn – tekniske anlegg, offentlig    o_SVT 

Annen veggrunn – tekniske anlegg, felles    f_SVT 

 

3. Støysone   

Støysone, gul ihht T-1442      H220 
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FORMÅLSBESTEMMELSER FOR DET ENKELTE FORMÅL MED 

UNDERFORMÅL 
 

§ 0. Fellesbestemmelser 
 
0.1 Utnyttingsgrad 

Utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (%BYA) og skal maksimalt være som angitt 

på plankartet. 

 
0.2 Byggegrenser 

Byggegrenser er vist på plankartet. Der byggegrense ikke er vist, gjelder formålsgrense som 

byggegrense. Garasjer tillates plassert inntil 1,0 m fra nabogrense. 

 
0.3 Utforming, plassering og høyde på gjerde 

Det er tillatt å oppføre gjerde. Gjerde skal ikke være til hinder for sikt i utkjørsler og vegkryss. Gjerde 

skal plasseres i nabogrense og kan utenom frisiktsonene ha en høyde på inntil 1,0 m. I frisiktsone som 

er vist på plankartet, samt i øvrige kryss og i utkjørsler, kan gjerde ha høyde inntil 0,5 m. 

 
0.4 Parkeringsdekning 

Gjeldende parkeringsbestemmelser i Ringerike kommune skal være førende for parkeringsdekning. 

Det skal etableres parkeringsplasser både for bil og sykkel.  

 

Minimum 4 av parkeringsplassene for bil skal utformes for funksjonshemmede (HC). HC-plassene 

skal ha god tilgjengelighet til heis og ha bredde 4,5 m og lengde 6 m. 

 

Maksimalt antall parkeringsplasser for anlegget: 70 

 
0.5 Radon 

Det skal gjennomføres bygningsmessige tiltak for å redusere inntrenging av radongass i samtlige 

boliger - såfremt det ikke for den enkelte tomt er gjennomført radonundersøkelser av byggegrunnen 

som dokumenterer at dette ikke er nødvendig. 

 
0.6 Universell utforming 

Innenfor planområdet skal universell utforming sikres, slik at alle grupper får god tilgjengelighet til så 

vel inne- som utearealer. Tiltak som gir god tilgjengelighet skal integreres i utformingen av inne- og 

uteområder på en slik måte at de naturlig benyttes av alle. Eventuelle usikre områder må sikres.  

Eventuelle avvik skal dokumenteres jamfør krav til dokumentasjon i § 4.2. 

 

Ved nyplanting skal det plantes vekster uten pollenutslipp. Eksempelvis skal ikke Bjørk, or, hassel og 

selje – arter benyttes.  

 
0.7 Kulturminner 

Dersom det fremkommer automatisk fredete kulturminner i forbindelse med anleggsarbeid eller annen 

Virksomhet i planområdet, må arbeidet straks stanses og fylkeskommunen varsles, jfr. Lov om 

kulturminner § 8, 2. ledd. 

 

0.8 Energiforbruk og –forsyning. 

Bebyggelsen skal utformes slik at kravene i teknisk forskrift tilfredsstilles.  

Innenfor planområdet skal Ringerike kommunes gjeldende krav, vedrørende tilkobling til fjernvarme 

for nye bygg, følges.  
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§ 1. Bebyggelse og anlegg  
 

§ 1.1 Bebyggelse og anlegg – Institusjon o_BIN 

 

1. Formål (jf. pbl. § 12-7, pkt. 2) 
Innenfor området kan det bygges sykehjems- eller omsorgsinstitusjon og/eller omsorgsboliger med 

tilhørende infrastruktur, anlegg og uteoppholdsarealer. Samt plass for renovasjonsløsning. Evt. 

renovasjonsdunker skal være skjermet inn for en ramme eller innendørs slik at fremtrer på en ryddig 

måte.  

       

2. Utforming og materialbruk (jf. pbl. § 12-7, pkt. 4) 
Byggets utforming skal gjenspeile vår tids arkitektoniske formspråk og tilpasses strøkets karakter. 

Med tilpasning menes at materialbruk, detaljer og farger skal harmonisere med bebyggelse i området.  

 

Funksjonskravene ivaretas gjennom veiledere og forskrifter for denne type anlegg. 

 

Vindforhold må hensyntas i detaljprosjektering av anlegget, spesielt med hensyn på uteoppholdsareal. 

 

 

3. Utnyttingsgrad og minste uteoppholdsareal (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
Utnyttelsesgrad maks BYA = 75%. 

 

Uteoppholdsareal (MUA) 

Arealer som kan regnes inn i krav til MUA kan ikke være brattere enn 1:3 og skal ha dokumentert 

gode solforhold. Et skal være sol på 50% av arealene kl.15.00 ved vår- og høstjevndøgn.  

MUA settes til minimum 10 kvm per boenhet, og skal opparbeides jamfør Husbankens anbefalinger.  

 

Uteområdene skal opparbeides som ett eller flere fellesarealer. Takterrasser og overbygde terrasser 

tillates medregnet som uteoppholdsareal. 

 

Uteoppholdsareal mot Heradsbygdveien skal gis en parkmessig utforming, med egnet beplantning, 

deriblant trær. 

 

4. Høyde (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
Maks gesimshøyde settes til kote 166 moh. Ved skråtak settes maks kote på møne til kote 166 moh. 

 

Tekniske installasjoner og luftinntak tillates over maks høyde, men skal plasseres tilbaketrukket fra 

gesims. 

 

5. Lokal overvannshåndtering (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
 

Overvann skal håndteres lokalt på eiendommen. 

 

6. Gang- og sykkeltrafikk (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
 

Areal for gående og syklende samt sykkeloppstillingsplasser til senteret løses på området.  

 

Areal for gående og syklende skal koble sammen med inngangsparti, o_SF1 og krysningspunkt til 

kollektivholdeplass i en helhetlig løsning. 

 

§ 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
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Innenfor frisiktlinjene skal det være fri sikt i en høyde av 0,5m over tilstøtende vegers planum. 

Vannforsyningen til nabolaget blir ivaretatt i henhold til enhver tids gjeldende kommunaltekniske 

norm. 

 
§ 2.1 Kjøreveg f_SKV, fortau o_SF og o_SVT 

 

1. Funksjon 

Samferdselsanleggene skal betjene eiendommene gnr/bnr 54/4 (Ve terrasse borettslag c/o Ringbo 

BBL) og 54/89.  

 

2. Opparbeiding 

Utforming av veier og fortau skal følge kommunalteknisk norm og krav i Statens Vegvesens håndbok. 

 

Krysset mellom f_SKV1 og o_SKV2 opparbeides ihht krav fra Statens vegvesen i håndbok N100. 

 

o_SKV4 utformes med overkjørbar rundkjøringsareal, med inn- og utkjøring for persontrafikk, i tråd 

med prinsippene med illustrasjon av trafikkløsning i illustrasjonsplan fra Norconsult, datert 19.03.18.  

 

Det skal sette lysstolper på en måte at det ikke blir skjemmende for beboere og naboer. Plassering av 

lysstolpene skal vises i samlet utomhusplan. Og utformes jamfør belysningsplan. 

 

 

§ 3. Hensynssoner 
 
§ 3.1 Gul støysone 

Utomhusareal som plasseres innenfor gul støysone skal ikke regnes med som en del av 

uteoppholdsareal o_BIN.  

 

 

BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV OL 

 

§ 4. Rekkefølgebestemmelser og dokumentasjonskrav 
Bestemmelsene stilles med hjemmel i pbl § 12- 7 pkt 10 

 

§4.1 Til rammetillatelse  
Ved rammesøknad skal følgende være dokumentert:  

 Vurderinger knyttet til energieffektive løsninger og alternative energikilder. 

 Forhold til støykrav ihht Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 skal etterkommes, og 

må dokumenteres både for innen- og utendørs anlegg. 

 Vurdering knyttet til valg av tekniske installasjoner for lokal overvannshåndtering.  

 Sol – skyggediagram 

 Dokumentasjon av geotekniske forhold. 

 Situasjonsplan 1:500 inkludert veg og gang- og sykkelvegforbindelser.  

 

§4.2 Før igangsettingstillatelse  

 Ved søknad om tiltak skal det foreligge godkjent plan for veg, VA og overvannshåndtering. 

 Ved søknad om igangsetting av samferdselsanlegg, skal det følge med lengde- og tverprofiler. 

 Ved søknad om tiltak skal det foreligge dokumentasjon av grunnforhold. 

 Ved søknad om tiltak skal det foreligge dokumentasjon om forhold til universell utforming, 

eventuelle avvik skal begrunnes.   
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 Forhold til støykrav ihht Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 skal etterkommes, og 

må dokumenteres både for innen- og utendørs anlegg. 

 Ved søknad om tiltak skal det foreligge belysningsplan. 

 I forbindelse med anleggsarbeid på område o_BIN må det sørges for åpen og trygg adkomst til 

Ve terrasse. 

 Det tillates å anlegge en midlertidig adkomstforbindelse hvis utbyggeren finner det 

hensiktsmessig og det ikke blir til hinder for andre.   

 Før arbeidet settes i gang må det være dokumentert forskriftsmessig brannvann.  

 Før arbeidet settes i gang må den nye trafokiosken stå ferdig.  

 Utomhusplan 

 

Utomhusplan 

Ved søknad om rammetillatelse skal det legges ved utomhusplan for eiendommen og for hele 

anlegget. Før rammetingstillatelse kan gis, skal utomhusplan være godkjent. Utomhusplan skal leveres 

i målestokk 1:200 eller 1:100 og inneholde følgende: 

 Plassering av bygningsmasse med adkomst og logistikk for ambulanse, taxi (kiss-and-ride-

løsning)   

 Gangadkomster med universelt utformet forbindelse fra inngangen og o_SF1 til 

bussholdeplass i Heradsbygdveien. 

 Plassering og tilgang til renovasjonsløsninger  

 Plassering til overvannsløsninger  

 Belysning, gjerder samt høyder og plassering av (forstøtnings)murer, trapper, ramper og 

rekkverk.  

 Beplantning. 

 Uteoppholdsareal med utemøblering både for beboere og ansatte. 

 Sol- og skyggeforhold.  

 
 

§4.3 Før brukstillatelse 

Ved søknad om brukstillatelse skal følgende være ferdigstilt: 

 veg, vann- og avløpsanlegg, inkludert håndtering av overvann skal være godkjent og 

ferdigstilt. 

 uteoppholdsareal som vist i utomhusplan, inkludert adkomst, forbindelse for gående og 

syklende og renovasjonsløsninger, skal være ferdigstilt og godkjent av kommunen før 

brukstillatelse kan gis, evt så raskt som mulig hvis værforhold (vinter) krever det.  

 Bussholdeplass (forbedring av eksiterende bussholdeplass «Veksalbakken», tidligere 

«Norderhovhjemmet») og sammenhengende gangforbindelse til senterets inngang og o_SF1. 

Gangfelt over Heradsbygdveien skal oppheves.  

 tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyverdier må være gjennomført og dokumentert før det 

blir gitt brukstillatelse for omsorgsboliger. 

 

§4.4 Ferdigattest 
Alle punkter i rekkefølgebestemmelsene skal være utført før det gis ferdigattest.  
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Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar Rådmannens 

kommentar 

Nr 1 

Fylkesmannen i Buskerud  

 

Fylkesmannen har kommentarer rundt 

støy i plankart og bestemmelser: 

 
Det er utarbeidet en støyanalyse som 

dokumenterer at deler av tomta er 

støyutsatt for trafikkstøy fra 

Heradsbygdveien. Planforslaget skal 

legge til rette for et institusjonsbygg for 

sårbare grupper hvor det er spesielt 

viktig å sikre god miljøkvalitet. Det er 

derfor viktig at planforslaget har 

juridisk bindende bestemmelser som 

ivaretar de nasjonale føringene om støy. 

For vegtrafikk er den nasjonale 

støygrensen for støyfølsomme 

bruksformål satt til Lden = 55 dB, jf. 

tabell 3 i støyretningslinjen T-1442. I 

støyutsatt fasade og for uteområdet er 

det viktig at denne støygrensen ikke 

overskrides.  

I planforslaget er støysonen regulert inn 

i plankartet og det er foreslått 

bestemmelser med henvisning til 

støyretningslinjen. Vi mener det er bra 

at støyen i området er kartlagt og at 

dette er innarbeidet i plankartet med 

tilhørende bestemmelser. For at anbefalt 

støygrense skal bli juridisk bindende for 

planen, er det nødvendig å presisere 

hvilken støygrense som gjelder for 

planen. Fylkesmannen har erfaring med 

at støyretningslinjen tolkes litt 

forskjellig. Det er derfor viktig at 

bestemmelsene er tydelige på hva som 

gjelder.  

 

Vi ber om at det innarbeides et krav i 

bestemmelsene om at alle 

omsorgsboligene skal ha støyverdier 

som ikke overstiger Lden = 55 dB 

utenfor vindu i støyutsatt fasade mot 

Heradsbygdveien. Tiltak for å oppnå 

tilfredsstillende støyverdier må være 

gjennomført og dokumentert før det blir 

gitt brukstillatelse til de planlagte 

boligene.  

 

 

 

 

Støykravet innarbeides i 

bestemmelsene, § 3.1 og 4.3. 

 

 

Forslagstilleren har 

innarbeidet krav i 

bestemmelsene om at 

alle omsorgsboligene 

skal ha støyverdier som 

ikke overstiger Lden = 

55 dB utenfor vindu i 

støyutsatt fasade mot 

Heradsbygdveien, og 

videre krav om tiltak i 

rekefølgebestemmelsene.  
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Fylkesmannen fremmer ikke 

innsigelse til planforslaget under 

forutsetning av at dette blir innarbeidet 

i den endelige planen. Det betyr at 

kommunen ikke har anledning til å 

vedta detaljplanen uten at dette kravet 

blir innarbeidet i bestemmelsene. 

 

Nr 2 

 

Buskerud Fylkeskommune 
Vi har ikke kjennskap til automatisk 

fredete kulturminner i planområdet. 

Planområdet er allerede utbygd, og vi 

forventer ikke å finne bevarte automatisk 

fredete kulturminner her. Vi har derfor 

ingen merknader til planforslaget. 

 

Bygningsvern Vi har ingen merknader til 

planforslaget når det gjelder 

bygningsvern og etterreformatoriske 

kulturminner. 
 

 

 

 

Fylkeskommunen har per epost 07.06.18 

avkreftet behovet for undersøkelser av 

området, da de ikke forventer å finne noe 

innenfor planområdet. Generelle 

bestemmelser ved funn er lagt i 

bestemmelsene, § 0.7. 

 

 

Merknaden fra 

Fylkeskommunen er 

ivaretatt av 

forslagstilleren. Brev fra 

Fylkeskommune hvor 

kravet om 

kulturminneregistrering 

frafalles legges ikke ved 

saken.  

Nr 3 

Statens vegvesen 
Ved bygging av vendesløyfe utenfor 

hovedinngangen må ikke fylkesvegen 

undergraves og at det ikke oppstår behov 

for rekkverk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er nevnt at vi har forhåndsgodkjent 

planene. Vi forhåndsgodkjenner ingen 

planer, men vi har sagt hva vi kan godta 

og ikke godta i forhold til Statens 

vegvesen sine vegnormaler. 

Ellers ingen kommentarer. 

 

 

Innspillet tas til etterretning.  

Detaljprosjektering av bygg og 

uteområder viser følgende løsning, der 

det i utgangspunktet ikke er planlagt 

løsning med rekkverk:  

 

 

Området masseutskiftes og utformes 

med forsterkningslag osv, slik at 

utglidning ikke skal forekomme. 

Ved behov for rekkverk må dette 

diskuteres med SVV. 

Punktet om «forhåndsgodkjenning» 

endres til at løsning ble diskutert i 

avholdt møte. 

 

 

 

Merknaden fra Statens 

Vegvesen er ivaretatt av 

forslagstilleren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak langs Fylkesvegen 

som blir evt utløst pga 

prosjektarbeidet, skal 

utføres med tett 

samarbeid med SVV og 

finansieres av prosjektet.  

Nr 4 

NVE 

 Prosjektet/planområdet 

har ikke spesielle 
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NVE gir ikke konkret uttalelse i denne 

saken. 

 

problemstillinger knyttet 

til NVE sitt 

ansvarsområdet. Det 

legges ved saken 

utredning – geoteknisk 

forprosjekt, som redegjør 

for sikkerhet i grunnen.  

Nr 5 

 

Innspill 1: Mary Kjekshus 
Innledningsvis vil jeg få uttrykke 

skuffelse over avgjørelsen om å bygge 

omsorgsboliger, ikke sykehjem. 

Som pårørende til en som slapp gjennom 

nåløyet til plass på sykehjem (noen må dø 

først) , vil jeg si at omsorgsbolig 

er intet alternativ for demente som trenger 

tilsyn og pass hele døgnet. Av de 62 

beboerne på Hønefoss sykehjem er 

ihvertfall 20 avhengig av plass 

på sykehjem. Sentraliseringen av 

hjemmetjenesten bør ikke gjennomføres. 

 

Dette er en virksomhet som foregår 365 

dager i året, fra tidlig morgen til sent på 

kveld. Det blir kjørt ti1 og fra hele dagen. 

Når man da skal betjene 

klientell på den andre siden av byen blir 

det uforholdsmessig 

lang kjørevei, ikke minst sløsing av tid. 

 

Økning av trafikken vil bli svært merkbar 

for naboene. 

Utnyttelsesgraden på tomta synes å være 

for stor. 

På kartutsnittet ser, ut som adkomstveien 

til eksisterende omsorgsboliger og de to 

"spesielle boligene" er tatt med i det 

oppgitte arealet for tomta. 

 

Kommunen bør ta hensyn til hele 

nabolaget ved å redusere grunnflate og 

garasjeanlegg:  

 antall boenheter reduseres 

 fjerne lokaler for Hønefoss 

sykehjem 

 senter for dagaktiviteter blir 

værende på Austjord  

 planlagt grønt areal flyttes "ut i 

det fri» 

 

Ved reduksjon av grunnflaten kan 

avstanden til nabo eiendommene økes, 

spesielt til 55/5 og 55/36- samtlige 

eiendommer, unntatt ovennevnte, har 

eksisterende vei som skille mellom bolig 

og nytt bygg. 

 

 

 

Plasseringen og valg av løsninger 

innenfor helsesektoren er et resultat av 

en kommunal/politisk saksbehandling 

som ikke håndteres via denne 

plansaken. Det henvises derfor til øvrig 

kommunal saksgang når det gjelder 

plasseringen av de ulike tjenestene i 

kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikk er beskrevet i rapport vedlagt 

planen, og det henvises til denne. 

Arealet som inngår i planen inkluderer 

ikke boligene på nabotomtene, men 

omfatter kun adkomst og eiendom for 

gamle Norderhovhjemmet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi henviser for øvrig til kommentar 

over. 

 

 

 

 

 

 

Innspill er tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagstilleren.  

Det henvises også til 
handlingsprogrammet til 

Ringerike kommune for 

2018- 2021 s.15, der det 

avsatt midler til 

utbygging av etablering 

av nytt Heradsbygda 

omsorgssenter.  

Det henvises også til 

Kommunestyrets vedtak 

av 06.04.2017, 

Arkivsaksnr.: 15/8516-4 

Hvor det står om at 

«Kommunestyret vedtar 

planlegging og bygging 

av nye omsorgsboliger i 

henhold til planer som er 

fremkommet i 

mulighetsstudie..».  

Og til Husbankens 

nettsider hvor det blant 

annet omtales om 

tilskuddsordning, samt 

fordelingsnøkkel til 

tilskuddsmidler. Hvor det 

blant annet presiseres at 

«Det legges til grunn at 

omsorgsplasser som får 

innvilget 

investeringstilskudd er 

universelt utformet og 

tilrettelagt for mennesker 

med demens og kognitiv 

svikt.». Rådmannen 

påpeker at prosjektet har 

hatt og har tett samarbeid 

med Husbanken.   
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Innspill 2: Mary Kjekshus 
I Ringerikes Blad 27.06.20L8 etterlyser 

Brit Walbækken Bøhler vedtak om 

nedleggelse av Hønefoss sykehjem. Med 

referanse til ovenstående og mine 

merknader i brev 21.06.2018 vil jeg tro at 

reguleringsplanen må bli stilt i bero inntil 

dette er avklart. 

 

Kartutsnittet burde vist omrisset av det 

nye bygg og ikke omrisset av bygningene 

som er revet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disse prosessene inngår i andre 

kommunale saksprosesser enn 

planarbeidet, og vi henviser dermed til 

kommunen for evt. vurdering av dette 

punktet. 

 

 

 

Innspill til trafikk og 

utnyttelsesgraden er 

tilstrekkelig kommentert 

av forslagstilleren.  

 

For å kunne gi godt 

tilbud til flere mennesker 

og samtidig ha høy 

kvalitet på tilbudet har 

politikerne, med sine 

tverrfaglige rådgivere i 

tett samarbeid med 

Husbanken kommet 

fram til at det er mest 

hensiktsmessig og 

rasjonelt å utnytte 

tomten maksimalt. Det 

er tatt hensyn til naboer 

ved å øke min avstand til 

nabogrense fra 4 meter 

til over 6 meter. Det er 

tatt høyde for 

overvannshåndtering fra 

nabotomter. Det er tatt 

hensyn til 

bygningskropps 

utforming slik at bygget 

gir mindre skygge og gir 

mindre innsyn til 

naboene.  

Det settes også 

bestemmelse om 

etablering av en busskur 

og legges til rette for 

etablering av fortau fra 

Ve-terrassen, samt flere 

små justeringer som 

følge av 

medvirkningsprosessen.  

 

 

Det finnes ikke vedtak 

om nedleggelse av 

Hønefoss sykehjem, det 

er også vanskelig for 

rådmannen å 

argumentere for at 

reguleringsplanarbeidet 

for Heradsbygda 

omsorgsboliger må bli 

stilt i bero på bakgrunn 
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Nær grensen til den nord-østlige del av 

kommunens tomt står det flere trær på 

min eiendom. Hvis skade oppstår på disse 

under byggingen vil jeg kreve erstatning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trær på eiendommen vil måtte 

håndteres i forbindelse med 

gjennomføringen av bygget. Det er 

særlig rotsystemet som må hensyntas så 

langt det lar seg gjøre. 

 

av mangel på et slik 

vedtak.  

Oversiktsbildet med 

kartutsnittet blir gjort 

om, vedlegg 

Oversiktskart med 

planavgrensningen. I 

vedleggene 

Utomhusplan foreløpig 

og Mulighetsstudie siste 

versjon kan man se 

omrisset om hvordan 

bygget planlegges å se 

ut.  

 

Innspill om trær er 
tilstrekkelig kommentert 

av forslagstilleren.  
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Sammendrag
I forbindelse med detaljreguleringen av Heradsbygda omsorgssenter i Hønefoss , er Norconsult
engasjert av Søndergaard Rickfelt AS for Ringerike kommune til å utarbeide en trafikkanalyse .
Bygningsmassen skal romme 68 omsorgsboliger, servicesenter, base for hjemmetjenesten ,
legekontor og parkeringskjeller .

E ksisterende adkomst i sørøstlig hjørne av tomta, via Heradsbygdveien, skal benyttes, og adkomsten i
nord fjernes. Kiss & ride etableres ved hovedinngangen til bygget, med inn - og utkjøring via
adkomstveien.

Det er sammenhengende gang - og sykkelvei langs fylkesveien forbi omsorgssenteret, og tomta ligger
i en akseptabel sykkel - og gåavstand til Hønefoss sentrum. Det må sør ges for trygg ferdsel mellom
hovedinngangen og bussholdeplassen, som ligger på motsatt side av Heradsbygdveien . Det er
Norconsults anbefaling at eksisterende gangfelt flyttes lenger sør og opphøyes . Det bør også
etableres gangforbindelse (fortau) mellom Heradsbygdveien og nabotomtene i sør vest , som deler
adkomst med omsorgssenteret. Løsningene som detaljprosjekteres, må oppfylle kravene til universell
utforming. Busstoppet Veksalbakken bør også oppgraderes til en høystandard holdeplass.

Dagens kollektivt ilbud i området anses som akseptabelt. Et attraktivt kollektivtilbud vil kunne bidra til
mindre biltrafikk til/fra planområdet .

Basert på forutsetningene lagt til grunn , er det beregnet en total turproduksjon til/fra
utbyggingsområde t på rundt 1 3 00 kjøret øy per døgn, med ca. 130 kjøretøy i makstimen. Dette vil si
en økning i ÅDT på 400 i forhold til tidligere situasjon med Norderhovhjemmet.

Det ligger en generell usikkerhet knyttet til estimering av turproduksjon, trafikk - og retningsfordeling
samt beregni ng av fremtidig trafikk.

Beregnede trafikkmengder i adkomstkrysset tilsier at det ikke vil være nødvendig med kanalisering
eller svingefelt.

Det er gjennomført kapasitetsberegninger i SIDRA Intersection versjon 7, og resultatene er brukt til å
vurdere eks isterende kryss Heradsbygdveien x adkomst omsorgssenter. Beregningene viser at
krysset vil ha god kapasitet og gi gode avviklingsforhol d i alle tilfarter og alle svingebevegelser .

Det er også blitt gjort en vurdering av hvilket parkeringsbehov det vil være på tomta og hvilke
konsekvenser planlagt parkeringsdekning vil føre med seg. Forutsatt dagens reisevaner i
Hønefossområdet , vil det være behov for om lag 121 parkeringsplasser. En lavere parkeringsdekning
enn dette kan føre til at de som ikke får plass velger å parkere bilen utenfor tomta. Dersom
reisevanene /reisemiddelfordelingen til de ansatte og besøkende av omsorgssenteret ikke endres, og
det etableres 89 parkeringsplasser, vil dette bety 32 parkerte biler langs omkringliggende veinett på
dagtid. For å unngå parkering på uønskede steder, bør det skiltes med parkering forbudt.

Avslutningsvis i rapporten er det skissert opp en løsning for kryssgeometri, kiss & ride og
gangforbinde lser for gående og syklende , som anbefales lagt til grunn for detaljprosjektering og
utarbeidelse av høydeplaner . Løsningen tar ikke hensyn til høyder.
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I nnledning
I forbindelse med detaljreguleringen av Heradsbygda omsorgssenter , er Norconsult AS engasjert av
Søndergaard Rickfelt AS, på vegne av Ringerike kommune , til å gjennomføre en trafikkanalyse.

Tomten (gnr/bnr 54/4) er regulert til helseformål og inneholdt tidligere Norderhovhjemmet, som ble
revet i 2017. Eiendomsgrense og tidligere bebyggelse er vist på Figur 1 .

Figur 1 : Norderhovhjemmet og eiendomsgrense . (Kilde: Ringerike.kommune.no)

Formålet med denne trafikkanalysen er å belyse hvordan utbyggingen av Heradsbygda
omsorgssenter vil påvirke adkomstkrysset i Heradsbygdveien , med tanke på trafikkavvikling og -
sikkerhet, samt hva tiltaket vil medføre av trafikkmengder. Det er også blitt gjort en vurdering av
dagens kollektivtilbud og tilgjengelighet for myke trafikanter .

Trafikkanalysen inneholder en beskrivelse av dagens situa sjon mht. a d komst, trafikkmengder, forhold
for gang/sykkel og kollektivtrafikk og trafikksikkerhet.

For fremtidig situasjon er det beregne t nyskapt trafikk , retnings fordeling og parkeringsbehov , samt
vurder t løsninger med tanke på myke trafikanter, kollek tivtrafikk og kryssutforming. Det er også blitt
sett på hvilke konsekvenser den planlagte parkeringsdekningen vil føre med seg.

Avslutningsvis er det skissert opp mulig løsning for kiss & ride , kryssgeometri og adkomst for myke
trafikanter.

Alle analyser o g vurderinger i denne rapporten er basert på rådgivers beste og uavhengige skjønn.
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Dagens situasjon

Lokalisering og adkomstforhold

Planområdet ligger 3 kilometer vest for Hønefoss sentrum , ca. 5 minutter i reiseti d med bil , drøyt 1 0
minutter på sykkel og 35 minutter med gang e1 (se Figur 2 ) .

Figur 2 : Oversiktsf igur med avstander til sentrale målpunkt . ( Kartgrunnlag: Norkart AS, Illustrasjon: No rconsult)

Tomta har tidligere huset Norderhovhjemmet, som ble benyttet som eldresenter, legekontor og kontor
for hjemmesykepleien. Bygget ble revet høsten 2017 og skal erstattes med Heradsbygda
omsorgssenter.

Norderhovhjemmet hadde to adkomstveier via Her adsbygdveien (fv. 174) . Biltrafikk til n y bebyggelse
skal kun benytte adkomsten i sørøstre hjørne av tomta (se Figur 3 og Figur 4 ) . Adkomstveien er ca.
3,8 meter bred og ligger i en bakke, som flater ut noen meter før kry sset (se Figur 5 ) .

1 Google maps
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Figur 3 : Adkoms t kryss via Heradsbygdveien, synsretning nordvest. Bebyggelsen på bildet viser
Norderhovhjemmet, som nå er revet . (Kilde: Google Maps)

Figur 4 : Adkoms t kryss via Heradsbygdveien, synsretning sørøst. Boligen midt i bildet er revet og erstattet med
nytt bygg med annen plassering . ( Kilde: Google Maps)
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Figur 5 : Adko mstvei sett fra s ørøstre del av tomta, opp mot Heradsbygdveien . (Foto: Norconsult 15.01.18)

Adkomstkrysset i Heradsbygdveien ligger på toppen av en bakke og er et ukanalisert T - kryss.
Siktforholdene er akseptable i alle retninger. Heradsbygdveien er forkjø rsregulert , med fartsgrense 40
km/t , og er tilkoblet E16 sørøst for planområdet.

Trafikkmengder

Statens vegvesen foretar regelmessige tellinger på riks - og fylkesveinettet, som registreres i Norsk
Vegdatabank (NVDB). Figur 6 viser årsdøgntrafikken2 (ÅDT) på veinettet.

2 Årsdøgntrafikk (ÅDT) er gjennomsnittstrafikk i løpet av et døgn (sum begge retninger).
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Figur 6 : ÅDT på veinettet rundt Heradsbygda omsorgssenter. (Kilde: NVDB, illustrasjon: Norconsult)

Det utføres ofte trafik ktellinger i sammenheng med utarbeidelsen av en trafikkanalyse. Dette gjøres for
å få en indikasjon på hvilke trafikkmengder som genereres fra et planområde (turproduksjon), samt
retningsfordeling. Da Norderhovhjemmet allerede er revet, er det ikke mulig å foreta telling for å vite
hvor mye trafikk som ble generert, eller i hvilken retning bilene kjørte.

I kapittel 3.2 , som omhandler turproduksjon fra nybygget, vil trafikkberegningene baseres på
erfaringstall, planlagt parkeringsdekning og skjønn.

Trafikkulykker

Det er blitt registrert 8 trafikkulykker i nærheten av planområdet , se Figur 7 og Tabell 1 . Det er ingen
ulykkespunkt3 eller ulykkesstrekninger4 på ve i nettet i nærheten av planområ det.

3 Et ulykkespunkt defineres som en strekning på 100 meter som har 4 eller flere ulykker med personskade
innenfor et tidsrom på 5 år.
4 En ulykkesstrekning defineres som en trekning på 1000 meter som har 10 eller flere ulykker med personskade
innenfor et tidsrom på 5 år.
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Figur 7 : Registrerte trafikkulykker med personskade i området. (Kilde: NVDB, Illustrasjon: Norconsult)

Tabell 1 : Informasjon om de åtte registrerte ulykkene. (Kilde: NVDB)

Nr. Kategori Skadegrad Tidspunkt Uhellskode Stedsforhold

1 Sykkelulykke Lettere
skadd

Mai, 1993 Avsvinging til høyre foran
kjørende i motsatt retning fra
fortau eller G/S - vei

Firearmet kryss (X -
kryss)

2 Bilulykke Lettere
skadd

September,
2002

Påkjøring for øvrig ved
venstresving

Avkjørsel

3 Bilulykke Lettere
skadd

September,
2003

Avsvinging til venstre foran
kjørende i motsatt retning

Avkjørsel

4 Bilulykke Alvorlig
skadd

Mars, 2017 Fotgjenger stod stille eller
oppholdt seg for øvrig i
kjørebanen

Vegstrekning utenfor
kryss/avkjørsel

5 Sykkelulykke Lettere
skadd

Juni, 2002 Kryssende kjøreretninger (uten
avsvinging)

Firearmet kryss (X -
kryss)

6 Bilulykke Lettere
skadd

Mai, 2002 Høyresving foran kjørende i
samme retning

Firearmet kryss (X -
kryss)

7 Mc - ulykke Lettere
skadd

September,
2008

Høyresving foran kjørende i
samme retning

Firearmet kryss (X -
kryss)

8 Sykkelulykke Lettere
skadd

Oktober,
2009

Påkjøring for øvrig ved
venstresving

Firearmet kryss (X -
kryss)

To av ulykkene fant sted ved det nordligste adkomstkrysset til Norderhovhjemmet og involverte
venstresvingende kjøretøy. I beskrivelsen av ulykke nummer 2 er det påpekt dårlige siktforhold.

Fire av ulykkene skjedde i krysset Heradsbygdveien x Veksalveien x Ve terrasse. Etter at ulykkene
skjedde, er det etablert fartshump i fylkesveien på begge sider av krysset.
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Kollektivt ilbud

Nærmeste bussholdeplass er Veksalbakken (tidligere kalt Norderhovhjemmet ), som ligger rett ovenfor
vestlig adkomst til tomta. Denne betjenes i hovedsak av lokalbusslinje 222 Hønefoss – Heradsbygda .
Bussen kjører fra Hønefoss, i en runde rundt boligområdet og tilbake igjen. Man kan altså gå av og på
bussen på den samme holdeplassen, uavhengig av hvilken retning man reiser. Runden rundt tar 7
minutter5. En annen mulighet , når ma n skal i retning Hønefoss, er å gå ned til holdeplassen Ve -
svingen , 35 0 meter unna . Denne gåturen tar 5 minutter ifølge Google maps. Holdeplasser og kjørerute
er vist på Figur 8 .

Figur 8 : Kollektivtilbudet som betjener planområdet. ( Kartgrunnlag: Norkart As , Illustrasjon: Norconsult)

På hverdager kjører linje 222 stort sett med halvtimes frekvens på dag - og kveldstid , og 15 -
minuttersfrekvens i rushtiden. Lørdag og søndag går ruten hver time. Ifølge Brakars rutetabeller
bruker bussen 6 minutter mellom Hønefoss sentrum og planområdet.

I tillegg går det to andre busslinjer forbi planområdet; 241 Hønefoss – Noresund – Nor efjell og 242
Hønefoss – Øst - Veme . Disse har få og sporadiske avganger.

T ilgjengelighet for myke trafikanter

Hovedrute 4 for gående og syklende passerer forbi planområdet. Denne følger Heradsbygdveien og
Soknedalsveien fra Oppenåsen til Hønefoss stasjon, o g har på strekningen planskilte kryssinger av
større veier . Mellom Hønefoss stasjon og sentrum, er det stedvis ensidig fortau og stedvis ingen fysisk
tilrettelegging for gående. Gang - og sykkelruten forbi planområdet er vist på Figur 9 .

5 Brakar.no
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Figur 9 : Gang - og sykkel forbindelsen mellom Oppenåsen og Hønefoss sentrum . (Kartgrunnlag: Norkart As,
Illustrasjon: Norconsult)

Ved vestliggende adkomst til tomt a er det gangfelt, fartsdemper og bussholdeplass med taktile
ledelinjer. Kollektivreisende , som ønsker å benytte Ve - svingen holdeplass, vil oftest krysse
Heradsbygdveien syd for eksisterende gangfelt . Ve - svingen holdeplass har ta ktile ledelinjer og les kur.

De to adkomstene er vist på Figur 10 . Ingen av de eksisterende adkomstveien har fortau eller annen
tilrettelegging for myke trafikanter.

Figur 10 : Adkomstforhold ved tomta , m e d n y s i t u a s j o n v e d b o l i g p å s y d s i d e n a v a d k o m s t v e i e n . (Kilde: Finn.no)
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På befaring 15.01.18 ble det observert brøytekanter ved Veksalbakken holdeplass , som var til hinder
for de gående . Ve - svingen var imidlertid brøytet . De to holdeplassene har henholdsvis k antstopp og
busslomme.

Figur 11 : Brøytekanter ved Veksalbakken holdeplass utgj ør et hinder for myke trafikanter . (Foto: Norconsult
15.01.18)
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Fremtidig situasjon

Beskrivelse av utbyggingsområdet

Det er planlagt at Heradsbygda omsorgssenter skal romme 68 omsorgsboliger, servicesenter, base
for hjemmetjenesten og legekontor .

Omsorgsboligene bemannes med 55 årsverk; 20 personer per skift på dagtid, 20 på kveldstid og 4 på
nattevakt. Service senteret er dimensjonert for 60 brukere og inkluderer blant annet mottakskjøkken og
trenings fasiliteter , frisør og fotpleie . Hjemmetjenesten består av 85 årsverk og flere ansatte , hvorav 45
personer jobber på dag vakt, 15 på kveld svakt og 2 på nattjeneste .

Det er planlagt parkeringskjeller og sykkelparkering. Varelevering vil foregå ved adkomsten til
parkeringskjelleren, på baksiden av bygget sett fra fylkesveien .

Illustrasjon av hvordan omsorgssenteret kan bli seende ut er vist i Figur 12 .

Figur 12 : 3D - modellfoto av Heradsbygda omsorgssenter . (Kilde: A T Plan & arkitektur, datert 12.01.18 )

Nullvekstmålet

Nasjonal transportplan (NTP 2018 – 2019) slår fast at forventet vekst i persontransport med bil skal
tas med kollektivtrafikk, gåing eller sykling i de største byene (nullvekstmålet).
Samferdselsdepartementet peker på at det er et stort potensial og behov for å prioritere dette også i
Hønefoss6.

6 KVU Hønefoss, Statens vegvesen, mars 2015
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For å oppnå en endring i reisevaner, må det relative konkurranseforholdet mellom transportmidlene
endres. Dersom kollektivtrafikk, gange og sykkel skal overta mer av transportarbeidet, må
transportsystemene utvikles slik at de blir reelle konkurrenter til bilen . Dette betyr stort fokus på
tilrettelegging for kollektivtrafikk, gående og syklende, men også restriktive tiltak for biltrafikken.

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013 - 14 viste at 82 % av reisene til og fra arbeid i
Hønefossområdet ble utført med bi l7. Omsorgssenteret vil inneholde et stort antall arbeidsplasser, og
har et potensiale til å bidra positivt til nullvekstmålet.

Flere g ående, syklende og kollektivreisende

Et viktig satsingsområde for Ringerike kommune er fokuse t på et grønt skifte. I hand lingsprogrammet
for 201 7 - 202 0 står det at k ommunen har inngått en sykkelbyavtale med Statens vegvesen og
Buskerud fylkeskommune, hvor det er foreslått 1 million kroner årlig bevilgning til sykkelbysatsing i
perioden . Sentrum skal gjøres mer tilgjengelig for myke trafikanter bla. ved å bygge flere nye gang - og
sykkelbroer8. Det settes også i gang et pilotprosjekt der privatpersoner får tilskudd til innkjøp av el -
sykkel.

Omsorgssenteret har et godt utgangspunkt ved at det ligger i akseptabel gang - og sykkelavstand til
Hønefoss sentrum. For å øke attraktiviteten til gang - og sykkeltilbudet, er det viktig å sørge for god
trafikksikkerhet og universell utforming. Det bør også etableres en sikker og god sykkelparkering og
g arderobeløsning .

Kollektivtilbudet er i dag akseptabelt , og reisetiden til Hønefoss sentrum er konkurransedyktig i forhold
til bil. I sin uttalelse til planoppstart, skriver Brakar at de planlegger å utvide busstilbudet til
Heradsbygda frem mot etablering av jernbanestasjon og kollektivknutepunkt ved dagens Hønefoss
stasjon9.

Tiltak for redusert biltrafikk

Parkering er et svært viktig virkemiddel for å regulere bilbruk i byer og tettsteder. All forskning viser at
begrenset tilgang til parkering både ved st art - og målpunkt er effektivt for å redusere bilbruk. Effekten
er størst i tette byområder med nærhet til viktige funksjoner og bra kollektivtilbud. Regulering av antall
plasser har størst effekt. Lengre avstand til parkeringsplassen, avgifter, tidsbegrens ning og regler for
bruken av plassene reduserer også sannsynligheten for å bruke bil10.

Avgiftsparkering på arbeidsplass

Hvorvidt en arbeidstaker kan parkere gratis på arbeidsplassen, har mye å si for hvilket reisemiddel
vedkommende velger å bruke til jobb. Figur 13 viser sammenheng
mellom andel kollektivreiser til arbeid og reisetidsforskjell mellom kollektivtrafikk og bil med og uten
tilgang på gratis parkering. Selv i tilfeller der reisetiden med kollektivtrafikk er halvparten så lang som
med bil er kollektivandel en over 30 prosentpoeng lavere når en arbeidstaker har tilgang på gratis
parkeringsplass.

7 Rapport 59/2015, Reisevaner i Ringeriksregionen 2013 / 14 , UrbanetAnalyse
8 Handlingsprogram 2017 - 2020 – Budsjett 2017, Ringerike kommune
9 «Vurdering av uttalelser ved varsel om oppstart av planarbeid» datert 02.09.15, Søndergaard
Rickfelt AS
10 Tiltakskatalog for transport og miljø (internett), 2007, Transportøkonomisk institutt
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Figur 13 : Sannsynlig andel kollektivreiser av motoriserte reiser til arbeid i store tettsted er etter relativ reisetid og
parkeringsforhold ved arbeidsstedet. Gjelder valg mellom kollektivtransport og bil (som fører). (Kilde: Bystruktur
og transport, En studie av personreiser i byer og tettsteder, 2011, T ransportøkonomisk insitutt ).

Eksempelet vis er hvordan avgiftsbelegging av arbeidsplassparkering kan være et effektivt virkemiddel
for å redusere bilbruken på arbeidsreiser.

Behovsbasert parkering

Behovsbasert parkering vil si at det blir stilt til rådighet et begrenset antall parkeringsplasser og at det
er opp til virksomheten å bestemme hvilke behovskriterier som skal styre tilgangen til plassene.
Kriteriene kan for eksempel kobles til helsemessige forutsetninger, behov for å bruke bilen i
arbeidstiden, tilgang til alternative reisemåter til/fra j obben, behov for å kjøre barn til barnehage osv .
Utfordringene er først og fremst knyttet til de ansattes vaner, forventninger og holdninger .
Behovsbasert parkering er et virkemiddel som kan spille på lag med andre typer parkeringstiltak .11

Tabell 2 viser en oversikt over behovskriterier som kan brukes.

Tabell 2 : Eksempler på ulike typer behovskriterier. (Kilde: tiltak.no)

Parker ingsbehov Spesifisering av behov

I. Sosiale behov for å bruke bil og ha parkering
ved arbeidsplassen

a. Ubekvem arbeidstid med tidlig starttidspunkt eller
sent sluttidspunkt gjør det upraktisk å reise
kollektivt.

b. Transport av barn til barnehage gitt en viss
avs tand fra hjem til barnehage.

c. Transport av barn til barneskole opp til en viss
alder og over en gitt mimimumsavstand til skolen.

d. Tilsyn av familiemedlemmer som er syke og bor
hjemme.

II. Bor slik til at det ikke finnes (gode) alternativ
til bil

a. Arbeidstaker bor slik til at det er for langt å sykle,
det går ikke buss eller busstilbudet er ikke slik at
«park & ride» underveis er aktuelt.

b. Arbeidstaker bor slik til at kollektivtilbudet er dårlig
og reisetiden blir vesentlig større enn med bil.

11 Behovsbasert parkering, 2013, Tor Medalen (tiltak.no)
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Vurdering av park eringsbehov og konsekvenser

Norconsult er blitt bedt om å vurdere hvilket parkeringsbehov det vil være ved Heradsbygda
omsorgssenter , samt hvilke konsekvenser den planlagte parkeringsdekningen vil føre med seg.

Beregning av parkeringsbehov

Det er krav fra kommunene at besøkende til omsorgssenter og servicesenteret må prioriteres i forhold
til parkering på området og at parkeringsplass under tak for biler tilknyttet hjemmetjenesten prioriteres.

Servicesenteret skal fungere som møtearena for hjemmeboende (la vterskeltilbud), med f.eks. bøker
og aviser. I tillegg er det beboere og pårørende som vil benytte senteret. Det forutsettes dermed at
trafikken til/fra servicesenteret er innbakt i den til omsorgsboligene og at det ikke vil være nødvendig
med egne parkeri ngsplasser tilknyttet servicesenteret.

Ifølge Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 utføres 60 % av besøksreisene og 82 % av
arbeidsreisene i Hønefossområdet med bil12. Besøksreiser innebærer alle reiser med formål å besøke
venner / familie , av persone r som er 13 år eldre. Det antas i dette tilfellet at flere av besøkende til
omsorgsboligene vil kjøre bil sammenlignet med gjennomsnitt et .

I beregningen er det tatt følgende forutsetninger:

• Hjemmetjenesten disponerer 45 tjenestebiler. Samtlige skal ha ege n , forbeholdt
parkeringsplass.

• På dagtid er det 72 ansatte på jobb, hvorav 82 % kjører bil.
• Vaktskiftet mellom dag/kveld er forskjøvet slik at alle utskiftningen e ikke skjer samtidig .
• 60 % av beboerne får besøk på samme dag og halvparten av disse parkerer samtidig.

Bilandelen for besøksreisene settes lik som arbeidsreisene.

Tabell 3 viser en oversikt over hvor mange parkeringsplasser det vil være behov for unde r gitte
forutsetninger. For detaljert utregning se Tabell 4 i vedlegget .

Tabell 3 : Beregnet p arkeringsbehov , forutsatt dagens reisevaner.

Funk sjon Antall parkeringsplasser

Hjemmetjenesten 45

B esøkende til o msorgsbolige ne 1 7

A nsatte på dagtid 59

SUM 121

Dersom dagens reisevaner /reisemiddelfordeling opprettholdes vil det være behov for 121
parkeringsplasser.

Konsekvenser

Det er planlagt ca. 89 parkeringsplasser på planområdet . Avhengig av hvor mange parkeringsplasser
som etableres, vil dette bety et overskudd av biler som vil parkere andre steder , med mindre det
oppnås en endring i reisevanene til ansatte og besøkende .

12 Av reisende til arbeid er det 82 % som kjører bil og 2 % sitter på med andre. (Kilde: Reisevaner i
Ringeriksregionen 2013 - 2014 , rapport 59/2015, UrbanetAnalyse )
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På omkringliggende vein ett er fartsgrensen 40 km/t og 50 km/t, uten parkeringsrestriksjoner. Det vil
derfor i stor grad være mulig å parkere langs veien i nærområdet. Det vil også være
parkeringsmuligheter v ed fotballbanen , 400 meter unna (6 min å gå ifølge Google maps).

For å u nngå parkering på uønskede steder på tomta og utenfor tomta til omsorgssenteret , bør det
skiltes med parkering forbudt i området .

Trafikkmengder og - fordeling

Turproduksjon

Det foreligger ingen offisielle erfaringstall for kategorien private og offentlige omsorgstjenester og
helsetilbud. For å beregne trafikkbelastningen i adkomstkrysset etter utbygging, er det tatt
utgangspunkt i antall planlagte parkeringsplasser. Disse er sett i sammenheng med antall plasser som
fantes ved Norderhovhjemmet. S vingebevegelser er basert på skjønn.

Følgende forutsetninger er tatt:

ÅDT Heradsbygdveien 2800 (se avsnitt 2.2 ) .
Makstimeandel 10 % av ÅDT13

8 9 parkeringsplasser ved Heradsbygda omsorgssenter
53 parkeringsplasser ved Norderhovhjemmet
Makstimen er kl. 16.00 - 17.00
Samtlige hjemmetjenestebiler kjører inn på tomta i løpet av makstimen og 15 av dem kjører ut
(vaktskifte).

Med overnevnte forutsetninger lagt til grunn, er det beregnet at utbyggingen av Heradsbygda
omsorgssenter vil medføre en trafikkmengde på rundt 1 3 00 kjøretøy i døgnet (ÅDT).

Det er uvisst hvor mye trafikk som ble generert av Norderhovhjemmet. Trafikktall ene for
Heradsbygdveien fra NVDB, er fra perioden da Norderhovhjemmet var operativ og inneholder dermed
trafikk til/fra dette bygget. For å finne ny trafikkmengde på Heradsbygdveien må trafikken fra
Norderhovhjemmet trekkes fra og trafikken fra Heradsbygd omsorgssenter legges til.

Dette gir Heradsbygdveien nord vest en ÅDT på 2 05 0 og Heradsbygdveien sør øst en ÅDT på 3 100 .
Beregnede trafikkmengder er vist på Figur 14 . Detaljert beregning for førsituasjonen med
Norderhovhjemmet og fremtidig trafikksituasjon er vist i Tabell 5 til

Tabell 9 i vedlegget .

Figur 14 : Ny makstimetrafikk i adkomstkrysset etter utbygging av Heradsbygda omsorgssenter.

Trafikkberegningen viser at utbyggingen av pl anområdet vil medføre en økt trafikkmengde på rundt
400 kjøretøy i døgnet. I makstimen vil adkomstveien fra fylkesveien trafikkeres av , til sammen for
begge kjøreretningene, ca. 1 3 0 kjøretøy.

13 Makstimen tilsvarer normalt 10 - 12 % av ÅDT. (Kilde: Håndbok V127 – Kryssingssteder for gående)
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Trafikkvekst

Ifølge Ringerike kommune ( ref. møte 15.01.18) er det ingen konkrete utbyggingsplaner som vil påvirke
trafikkmengden på Heradsbygdveien i vesentlig grad, selv om Heradsbygda er et prioritert område for
utbygging. Det er uvisst om det foreligger vesentlige utbyggingsplaner langs busslinje 222.

I støyrapporten (datert 14.12.17) er trafikkmengden på Heradsbygdveien fremskrevet for 10 år , med
en forventet økning på 2 % per år , noe som gir en ÅDT på 3 480.

I denne rapporten er det lagt til grunn at det ikke vil være noen nevneverdig generell trafikkvekst på
Heradsbygda de neste 10 årene, som følger av et utvidet busstilbud og prioritering av vekst i andel
gående og syklende.

Utforming av adkomst

Veiutforming

Kjørebanebredden på adkomstveier i boligområder, fartsgrense 30 km/t , varierer etter a ntall boenheter
langs veien. Da veien vil gi adkomst til mer enn 50 boenheter14, bør tverrsnittet i Figur 15 som et
minimum benyttes . Veien har asfaltert bredde 4 meter og 0,5 meter grusskulder.

Figur 15 : Tverrprofil A1, 5 meter veibredde. (Kilde: Håndbok N100)

Belysning er et viktig sikkerhetstiltak for gående og syklende, som reduserer faren for mørkeulykker
vesentlig. God belysning øker opplev elsen av trygghet og er et virkemiddel for å få folk til å gå, sykle
eller reise kollektivt. Avkjørsler tilknyttet samlevei , samt adkomstvei A1, har krav om belysning. Dette
gjelder også gangfelt.

Det anbefales å utvide veiprofilet til 5 ,25 meter asfalter t bredde og 0,25 meter skulder , slik at en liten
lastebil og en personbil enkelt passere hverandre på strekingen.

Kryssutfor ming

Avkjørselen til omsorgssenteret bør utformes som kryss, da ÅDT på Heradsbygdveien overstiger
2 000 og ÅDT til tomta vil være me r enn 5015.

For kryssutforming er d et er tatt utgangspunkt i Håndbok V12 1. Figur 16 , Figur 17 og Figur 18 viser
kriterie r for etablering av eget venstre - og høyre svingefelt og trafikkøy i sekundærvei, basert på
trafikken i dimensjonerende time. Blå sirkel angir hvordan adkomstkryss et forholder seg i forhold til
kriteriene .

14 Adkomstveien gir adkomst til omsorgssenteret med sine 68 boenheter, samt nabotomten (gnr/bnr
54/89) med flere boenheter.

15 Håndbok N100, Veg - og gateutforming
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Figur 16 : Kriterier for venstresvingefelt ved kryssutforming. Blå sirkel angir adkomstkryss. (Kilde: Håndbok V121,
Statens vegvesen)

Figur 17 : Kriterier for trafikkøy i sekundærvei basert på trafikken i dimensjonere nde time. Blå sirkel angir
adkomstkryss. (Kilde: Håndbok V121, Statens vegvesen)
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Figur 18 : Kriterier for høyresvingefelt i primærvei basert på trafikk i dimensjonerende time . (Kilde: Håndbok V121,
Statens vegvesen)

Basert på dagens fartsgrense , og beregnede trafikkmengder , vil det ikke være nødvendig med
venstresvingefelt , høyresvingefelt eller kanalisering .

Passeringslomme

En passeringslomme er en breddeutvidelse på høyre side av veien, som gjør det mulig for kjørende
som skal rett fram å passere biler som venter på å svinge til venstre. Breddeutvidelsen bør være minst
30 meter lang og ha bredde 3 – 3,5 meter . Dette kan etab leres på Heradsbygdveien i adkomstkrysset
til tomten, men vil komme i konflikt med avkjørselen til gnr/bnr 54/10 og 54/11 samt G/S - veien .
Norconsult anser det ikke som hensiktsmessig å etablere passeringslomme.

Figur 19 : Passerings lomme med mål i meter.

Holdeplass

Det anbefales at holdeplassen oppgraderes med bussvennlig kantstein (kasselstein, 18 cm vis) slik at
av - og påstigning blir enklere for passasjerene. En oppgradering av holdeplassen vil være i samsvar
mtp. et utvidet busst ilbud, utbygging av boliger i Heradsbygda og en høy andel reisende til
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omsorgssenteret med nedsatt funksjonsevne. Figur 20 viser et eksempel på en holdeplass med høy
standard .

Figur 20 : Holdeplass med høy standard ved NMBU i Ås. (Kilde: Google Maps)

Kryssing for gående og syklende

Det anbefales å etablere et opphøyd gangfelt på fylkesveien nærmest mulig inngangspartiet til
omsorgssente ret, vinkelrett på veibanen. Gangfeltet må oppfylle kravet til universell utforming.
Eksisterende gangfelt ved den nordre adkomsten må fjernes. Eksisterende fartshump kan vurderes
beholdt.

Kapasitetsberegninger

Kapasiteten og kapasitetsutnyttelsen i kryss avhenger blant annet av stigningsforhold,
tungtrafikkandel, retningsfordeling og geometrien/utformingen i krysset. Kapasitetsberegningene for
adkomstkrysset Heradsbygveien x planområdet er gjort i SIDRA Intersection versjon 7. SIDRA -
beregninger gir blant a nnet opplysninger om belastningsgrad, kølengde, servicenivå i kryss.

Belastningsgraden sier noe om forholdet mellom kryssets trafikkmengder og kapasitet. Jo
høyere belastningsgrad – jo dårligere avvikling. Når belastningsgraden er under 0,70 er det
liten kødannelse i tilfarten og liten forsinkelse. I praksis regner en med at belastningsgrad opp
mot 0,8 - 0,85 (80 - 85 % kapasitetsutnyttelse) gir en akseptabel trafikkavvikling, mens en
belastningsgrad på over 1,0 tilsvarer overbelastning slik at køene vil vokse fram til
etterspørselen avtar.
Kølengde i form av 95 % - percentil tilsvarer en kølengde som kun vil overstiges et fåtall ganger
(5 %) i løpet av makstimen. En verdi på 1,0 betyr at bilkøen strekker seg over hele den
tilgjengelige veilengden. En verdi på ov er 1,0 betyr at bilkøen tilbakeblokkerer inn i tilstøtende
kryss.

Kapasitetsberegningen tar utgangspunkt i de beregnede trafikkmengdene og svingebevegelsene, som
vist i Figur 14 . Det er benyttet en tungtrafikkandel på 7 %, i likhet med hva som er registrert for
Heradsbygdveien16. Krysset er utformet som et enkelt T - kryss uten trafikkøyer eller svingefelt.

16 Kilde: vegkart.no
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Resultatene fra kapasitetsberegningene for adkomst krysset, i situasjonen med makstimetrafikk, er vist
i Figur 21 - Figur 24 .

Figur 21 : Oversiktsfigur adkomstkryss .

Figur 22 : Gjennomsnittlig kølengde i meter. Figur 23 : Kølengde i meter (95 % percentil).

Figur 24 : Belastningsgrad.

Beregningsr esultatene viser god trafikkavvikling i alle tilfarter uten tegn til kapasitetsproblemer .
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Skissert løsning for adkomst
Norconsult har skissert en mulig løsning for kiss & ride, utforming av adkomstkryss og adkomst for
gående og syklende , som anbefales lagt til grunn for detaljprosjektering og utarbeidelse av høydeplan .

Løsningen innebærer at eksisterende gangfelt flyttes nærmere hovedinngangen til omsorgsbygget og
opphøyes. Kryssgeometrien strammes opp og kiss & ride utformes som et enveiskjørt
sirkulasjonsareal , med overkjørbart og kjøresterkt dekke i midten .

Kiss & ride - området er dimensjonert for personbiler, men det vil være mulig for større kjøretøy å
benytte øya i midten for manøvrering. Sirkulasjonsarealet er gjort så smalt som mulig for å påvirke det
planlagte byggets plassering og utforming i minst m ulig grad.

Adkomst for biltrafikk og myke trafikanter holdes separat, noe som er en trafikksikkerhetsmessig
gunstig løsning . Løsningsforslaget er vist i Figur 25 og Figur 26 . Disse finnes også vedlagt bakerst i
rapporten.

For å unngå at kiss & ride - området brukes til parkering , bør være et tydelig skille . Det anbefales at
området skiltes med parkering forbudt.

Detaljprosjekteringen må blant annet vurdere behov for mur i forhold til å ta opp høydeforskjeller, samt
behov for evt. sikring i forhold til brøyting av fylkesveien.

Figur 25 : Løsningsforslaget inne bærer flytting av eksisterende gangfelt, kiss & ride og fortau langs fasaden med
tilkobling til bussholdeplass .
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Figur 26 : Løsningsforslag sammen med et større utsnitt av tilgrensende område .
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Konklusjon
Adkomsten til det nye bygget er planlagt via eksisterende adkomst i sørøstre hjørne av tomta. Kiss &
ride etableres ved hovedinngangen til bygget, med inn - og utkjøring via adkomstveien som tar av fra
fylkesveien .

Tomta ligger i en akseptabel sykkel - og gåavstand ti l Hønefoss sentrum og har et godt utgangspunkt
når det gjelder å øke andelen gående, syklende og kollektivreisende til/fra jobb. Dagens kollektivtilbud
i området anses som akseptabelt , men bør utvides for å møte de ansattes behov.

Det må sørges for trygg f erdsel innad på tomta – mellom bussholdeplassen, hovedinngang og
nabotomtene som deler adkomstvei med omsorgssenteret . E ksisterende gangfelt over fylkesveien bør
flyttes lenger sør over og opphøyes. Busstoppet Veksalbakken bør oppgraderes til en høystandard
holdeplass.

Basert på forutsetningene lagt til grunn , er det beregnet en total turproduksjon til/fra Heradsbygda
omsorgssenter på rundt 1 300 kjøretøy per døgn . T rafikkmengder og retningsfordeling i
adkomstkrysset tilsier at det ikke vil være nødvendig m ed kanalisering eller svingefelt.
K apasitetsberegninge ne i SIDRA Intersection versjon 7 viser at krysset vil ha god kapasitet og gi gode
avviklingsforhol d i alle tilfarter og svingebevegelser .

Forutsatt dagens reisevaner /reisemiddelfordeling i Hønefossområ det, vil det være behov for om lag
121 parkeringsplasser. Dersom reisevanene til de ansatte og besøkende av omsorgssenteret ikke
endres, og det etableres 89 parkeringsplasser, vil dette bety at 32 personer vil velge å parker e i
sidegatene på dagtid. For å unngå parkering på uønskede steder, bør det skiltes med parkering
forbudt.

01 2018 - 03 - 19 Trafikkanalyse ElWik FKO ElWik

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører
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Vedlegg
Tabell 4 : Vurdering av parkeringsbehov.

Antall
enheter/ansatte

Andel
som får
besøk
samme

dag

Antall
besøkende
på en dag

Bilandel Andel som
står

parkert
samtidig

Parkeringsplasser

Omsorgsboliger
besøkende

68 60 % 41 82 % 50 % 17

Omsorgsbolig er
Hjemmetjenesten
Annet personell
Sum a nsatte dagtid

20
+ 45
+ 7
= 72

82 % 100 % 59

Hjemmetjenesten 45 100 % 100 % 45

SUM 121

Tabell 5 : Beregning av turproduksjon fra Heradsbygda omsorgssenter og svingebevegelser i adkomstkryss.

M akstime trafikk kl. 16.00 - 17.00
Dag
tid

Kveld
stid

And
el
inn

Ant
all
inn

Inn,
venstres

ving

Inn,
venstres

ving

Inn,
høyres
ving

Inn,
høyres
ving

And
el
ut

Ant
all
ut

Ut,
høyres
ving

Ut,
høyres
ving

Ut,
venstres

ving

Ut,
venstres

ving
Hjemmetje
nesten

45 15 100
%

45 9 0 % 41 1 0 % 5 100
%

15 9 0 % 1 4 1 0 % 2

Besøkende
16 16 50

%
8 100 % 8 0 % 0 20

%
3 100 % 3 0 % 0

Andre
ansatte

28 28 100
%

28 90 % 25 10 % 3 100
%

28 90 % 25 10 % 3

SUM
81 74 7 46 42 4

Tabell 6 : Beregning av turproduksjon f ra Norderhovhjemmet.
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Tabell 7 : Beregning av trafikkmengder på Heradsbygdveien uten turproduksjon fra Norderhovhjemmet.

Tabell 8 : Trafikkmengder og svingebevegelser i adkomstkryss, i førsituasjonen med Norderhovhjemmet.

Makstimetrafikk kl. 16.00 - 17.00

Makstimetrafikk
begge retninger

Høyresving Venstresving Rett frem Makstimeandel ÅDT

Adkomst 87 29 3 - 10 % 872

Heradsbygdveien øst 272 - 5 1 96 10 % 2720

Heradsbygdveien vest 2 01 5 - 96 10 % 2 008

Tabell 9 : Trafikkmengder og svingebevegelser i adkomstkryss , etter utbygging av Heradsbygda omsorgssenter .

Makstimetrafikk kl. 16.00 - 17.00

Makstimetrafikk
begge retninger

Høyresving Venstresving Rett frem Makstimeandel ÅDT

Adkomst 109 33 5 - 10 % 1092

Heradsbygdveien øst 374 - 61 140 10 % 3740

Heradsbygdveien vest 295 11 - 140 10 % 2952
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I n t r o

Kommunestyret i Ringerike kommune vedtok i april 2017 planlegging

og bygging av nytt omsorgssenter i Heradsbygda. Kontrakt for

arkitektprosjektering ble tildelt team bestående av A T Plan og Arkitektur A S og

Architectopia A S i oktober 2017.

Omsorgssenteret omfatter:

- Omsorgsboliger for 68 brukere definert som demente pleietrengende

med tilsynsbehov.

- Base for hjemmepleien.

- Dagsenter for inntil 60 brukere.

- Lokaler for andre leietagere (frisør og fotpleie).

Arkitektprosjektering har tatt utgangspunkt i vedtatt funksjonsprogram (datert

20.11.17) og prinsipper fra mulighetsstudie (datert februar 2017).

Funksjonsprogrammet er revidert 18.04.2018, og skisseprosjektet er revidert i henhold til dette.

Arbeidsprosessen har omfattet:

- Gjennomgang av funksjonsprogram og mulighetsstudie

- Prosjektering og utarbeidelse av alternativer

- Møter med byggherren, brukeren, og prosjekteringsteamet

- Befaring av tomten

- Møte med ansvarlig for detaljregulering

Skisseprosjektet samler tråder fra skisseprosjektfasen. Dette omfatter:

- Overordnet konsept og prinsipp for utforming og planløsning av

bygget og utomhusarealene.

- Overordnet prinsipp for organisering og flyt av mennesker og

materialer gjennom omsorgssenteret

- Foreløpige tanker om plassering av tekniske installasjoner og føring

- Foreløpige tanker om plassering av bærekonstruksjon og dekker

Skisseprosjekt skal benyttes:

- Til videreutvikling av reguleringsarbeidet.

- Til innhenting av uttalelser fra Mattilsynet og Arbeidstilsynet

- Til videre dialog med Husbanken

- Som utgangspunkt for forprosjektfase

- Til videre avklaringer med aktører, blant annet bruker
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I n n h o l d s f o r t e g n e l s e

Tomtevurdering

Beskrivelse: konsept og arkitektonisk kvalitet

Arealgjennomgang

Notater om areal og volum / arealtabell

Beskrivelse: overordnet organisering

Diagram: overordnet organisering

Overordnet transport- og kommunikasjonsanalyse

Innganger- og sirkulasjonsdiagrammer

Situasjonsplan

Plan underetasje

Plan 1. etasje

Plan 2. etasje

Visualisering - gårdsrom

Plan 3. etasje

Takplan teknisk rom

Snitt A, B og C

Fasader

Referanseprosjekter, materialbruk, organisering

3 D diagrammer

Avdelingskonsept

Prinsippstudie for møblering beboerrom, oppholdsrom og spisekjøkken

Konstruksjon / miljø / teknisk anlegg

Prinsippsnitt D

Samsvar med krav

Vedlegg: diagrammer arealer
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T o m t e v u r d e r i n g

Tomten:

- L igger på Heradsbygda, ved Hønefoss, i Ringerike kommune

- Har areal ca. 8.570 m²

- Heller mot sørvest med fall på ca. 6 meter

- Har fin beliggenhet, med gode solforhold og panorama- utsikt.

- Antas å være noe vindutsatt.

- L igger oppe på åsryggen og er identitetssterkt i lokalmiljøet.

- E r omringet av småhusbebyggelse i én til to etasjer.

- E r sanert for eksisterende bygningsmasse.

Tomten er naboer til:

- F ylkesvei 174 mot nordøst

- E neboligtomter mot sørøst

- Rekkehus mot sørvest. Rekkehusene er seniorboliger/

omsorgsboliger der beboerne til en viss grad vil kunne benytte

fellesfunksjoner i det nye omsorgssenteret

- E neboligtomter mot nordøst

Tomten har i dag to avkjørsler til fylkesveien, én mot sør og én

mot nord. Avkjørselen mot sør benyttes i tillegg av eksisterende

seniorboliger/ omsorgsboliger. I ny situasjon skal opparbeidet

kjøreareal også gi tilgang til omsorgssenterets underetasje med

parkering og varelevering.

Det tenkes etablering av tre fotgjengeroverganger, to over

fylkesveien

og én over avkjørselen. Dette for tygg adkomst til hovedinngang og

videre inn på tomten for besøkende.
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B e s k r i v e l s e : k o n s e p t o g a r k i t e k t o n s i s k k v a l i t e t

V A L G T K O N S E P T:

Konseptet for omsorgssenteret er et volum, hvor deler blir skåret bort for å

danne uterom, overdekkede utearealer, inngangspartier, osv. Omsorgssenteret

blir dermed delt i tre bygningskropper som står på en sokkel. To av

bygningskroppene inneholder omsorgsboliger (fire i hver), mens den andre

inneholder dagsenter og lokale for hjemmetjeneste.

Omsorgsboligene plasseres mot nordvest hvor det er roligst. Dagsenteret og

lokale for hjemmetjenesten plasseres mot sørøst ved avkjørselen for å være

mest

tilgjengelig.

Overordnet organisering baserer seg i stor grad på tidligere utarbeidet

mulighetsstudie.

A R KI T E K T O NI S K K V A LI T E T:

Heradsbygda omsorgssenter skal fremstå som hyggelig sted å bo, oppholde seg

og jobber. Senteret har boligpreg, både inne og ute.

Omsorgssenterets arkitektur har boligpreg. Dette har gitt føringer for

størrelse,

høyde og fasadeutforming gjennom designprosessen. Omsorgssenteret

oppføres i to etasjer for å tilpasse seg eksisterende omkringliggende

boligstruktur. Bygninger plasseres med avstand til fylkesvei for adkomst forhold

og støy dempning i form av grønt areal. Topografien håndteres med underetasje

som boligene, dagsenteret og lokalet for hjemmetjenesten står på. Broer og

ganger forbinder byggets sammen for god flyt i alle etasjer.

Beboerrom orienteres mot sørøst, sørvest, nordøst og nordvest.

Fasadeutforming

definerer mellom omsorgsdelen og service/hjemmetjenesten. Dette i form av

vindusstørrelse og utforming, samt fasadekledning. Dette for å gi identitet til de

ulike arealene. Dette vil bidra til god orientering for beboerne, og gir tilhørighet

til bogruppene.

Bygningskroppen danner ett stort gårdsrom for beboere. Gårdsrommet har

gode dagslysforhold og er beskyttet mot vind. Dette vil blir hyggelig sted å

oppholde seg ute og skal inneholder sansehage samt steder å sitte og gå. Det vil

bli arealer under tak for beskyttelse mot sol, vind og regn. Bygningskroppen

danner også ett uterom mot sør og med panorama utsikt som er tilgjengelig fra

dagsenterets 1. etasje.

1 2 3

4 5 6

K o n s e p t d i a g r a m
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A r e a l g j e n n o m g a n g
De t er fo ret at t over or dnet g j ennom gang av ar eale r i pr osj ekt et f or hold t il r omp rog ram og t id li ger e m uli gh ets stu di e. D et te bla nt anne t for å kar t legg e f or hold me llo m b rut t o- o g ne tt oar eal er i pr osj ek tet .

Å R S A K E R T I L H ØY E R E N E T T O / B R U T T O F A K T O R

- G ene rel t går de t svær t my e ar eal t i l k omm uni kasj o nsar eal er (se kat ego ri ser i ng under ). 48 % av

net toa rea l s kyld es a t konse pte t med i ndr e gå rds rom gi r m ange og lang e ko rr i dor er. I ti l legg at de t er

behov f or sær li g br ede kor ri dor er . S er ma n på H usba nken si ne in nspi ll ku nne det væ rt na tur li g å s ki lt

de 8 bof el less kapen e i 4 bygg, - en a vdel in g pe r plan i t o e tas j er. De øns ker sm å bo li gpr eged e by gg,

og i kk e i nst i tu sj onsp reg . D a m ått e man i så fa ll gåt t ut vendi g mel lom di ss e. F r a k omm unen/ bru ker s

stå ste d er d ri f ten la ngt me r i fo kuser t , og g od k omm uni kasj o n m ell om avdel i ngene er sv ær t vi kti g.

Ko mbi nas j onen av det te bet yr at m an i kk e ka n un ngå en d el lang e i nnv endi ge kor ri do rer .

- B r edde kor ri do r: S am men li knet m ed mul ig het sst udi et er ko rr i dor bre dden økt f ra 1 , 8 m ete r ti l 2, 4 me -

ter .

- T ekn is k ar eal : S amm enl ik net me d m uli ghe tss tud ie t er te kni ske ar eale r økt f ra ca 350 m2 t il 73 0 m 2.

- T ykk else yt te rve gg: S am menl i knet m ed m uli gh ets stu di et er t ykkel se på y tt er vegge r økt f ra 400mm

ti l 500m m.

- I nnv endi ge vegg er: De f lest e in nvend ig e ve ggene er t egne t 250 mm ty kke i ski sse pro sj ekt et . D ett e

for å si kr e a t vi f år nok pla ss i ski ssef ase n. S ki ll evegg er mel lom bo enhet er sa mt f ell esar eal kan væ re

200- 2 20 m m, m ens de f le ste veg gene i dag sent er sam t hj em met j enes ten kan væ re 1 00- 1 5 0 m m.

- V egger i kj ell er t egnet 2 50mm . F l ere av di sse kan re duser es ti l 1 00- 1 50mm .

K A T E G O R I S E R I N G A V A R E A L E R ( P R O S E N T A V N E T T O A R E A L I P A R E N T E S ):

Ne tt oar eal :

- Ba ser t på f unk sj onsp rog ram :

S U M : 42 78 m 2 ( 1 00% )

Br ut to are al:

- Ko rr i dor er, t r apper o g he is er:

Kj e lle r: 2 93 m 2

1 . et g: 9 04 m2

2. et g: 8 23 m 2

Ta k: 27 m 2

S U M : 2047 m 2 ( 48%)

- T ekn is ke a rea ler i nkl . sj ak ter u tgj ør ca :

K j el ler : 202 m2

1 . e tg: 20 m2

2. etg : 40 m 2

T ak: 468 m2

S U M: 730 m2 (1 7 %)

- I nne rve gger :

S U M: 688 m2 (1 6 %)

- Y tt er vegge r:

S U M: 687 m2 (1 6 %)

- P ar ker i ng:

S U M: 1 71 0 m2

B r utt o net to:

- F a kto r:

S U M: ( 1 97% )

F a kto r: 1 , 97

F O R S L A G TI L A R E A L E F F E K T I VI S E R I N G

- R eduse re br edde på kor ri dor er . D et er l agt i nn ekst ra br edde på gr unn av f ør i nger ov er

hi m li ng. F unksj o nelt f or se nget ra nspor t bør d et vær e mul ig å red user e d is se m ed 20- 40

c m.

- K orr i dor i d agsen ter et ka n r edus ere s.

- E nke lt e «de ad- en ds» i kor ri dor er ka n ut nyt t es b edr e.

- Ar eal t ekni sk ro m p å t ak kan sanns ynli gv is r eduse res (r ef R I V) .

- At kom st ti l t ekni sk ro m p å t ak kan red user es. D et e r ik ke n ødven di g m ed f ul lver di g

t ra pp o pp h it .

- Ar eal som ut gj ør i nn erv egger k an r edu ser es.

- E nke lt e yt t erv egger s om er gla ssgan ger kan r eduse res i t ykke lse.



7

N o t a t e r o m a r e a l e r o g v o l u m

Spesifisert sammenstilling/rapport av are -

aler ( B Y A, B T A og B R A) og volum etter N S

3940. I tillegg spesifisert sammenstilling/

rapport av programareal

Sammenstilling/rapport av arealer for

samtlige etasjer/dekker, yttervegg over

terreng, yttervegg under terreng og inner -

vegger

S e v e d l e g g f o r d i a g r a m o v e r a r e a l e r .

- Enkelte rom som overstiger areal i funksjonsprogrammet kan reduseres.

- Uteboder som ligger i kjeller kan flyttes ut av kjeller, og kjeller reduseres tilvarende.

- Gang mellom teknisk rom, tavlerom og nødstrøm kan fjernes.

K O M M E N T A R VI D E R E U T VI K LI N G/ E F F E K TI VI S E RI N G

- Skisseprosjektet har en brutto netto faktor på 1,97. Etter vår mening vil det ikke være mulig å

redusere arealet ned til 1,7 slik programmet antyder.

- Anslagsvis mener vi at det bør være mulig å redusere det ned til en faktor et sted mellom 1,85

og 1,9. Dette avhenger av tema som er beskrevet over.

Arealoppsett iht. leveranseplan ARK
Dato: 12.06.2018

Areal (m2) U. ETG. 1. ETG. 2. ETG. 3. ETG.(TAK) SU M
1.0 BYA 4 608,5
2.0 BTA 2 883,2 3 412,6 3 300,9 543,8 10 140,5
3.0 BRA (fult oppvarmet areal) 689,5 3 138,1 3 062,1 30,6 6 920,3
4.0 BRA (delvis oppvarmet) 354,4 0 0 467,9 822,3

H eradsbygda om sorgssen ter
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A r e a l t a b e l l Arealtabell der forholdet mellom

programmert og prosjektert areal går fram

og eventuelle avvik forklares12.06.2018

Nr Funksjon Antall Areal Samlet prog. Samlet bygg Differanse Kommentar
1,00 Omsorgsboliger

Beboerrom 64 24,00 1536,00 1551,66 15,66
Fordi to beboerrom i hjørnet i del 2 er større ,28,62 m ² , og to er 24,45 m² .Også de andre
beboerommene er 24,08 m² (24,08 m² x64=1542,4 m²)

Bad 64 7,00 448,00 400,00 -48,00 Hver bad er 6,25 m² i stedet av 7 m²
Oppholdsstue/TV-stue i hver bogruppe (8
enheter) 8 41,00 328,00 372,22 44,22 Sjakter er kun i plan 2. Mer plass til oppholdsrom i plan 1.
Spisekjøkken/aktivitetssrom 8 29,00 232,00 256,50 24,50 To av spisekj økken er 38,2 pga beliggenher i indre hjørne.
Felles baderom/velværerom 1 20,00 20,00 25,20 5,20 Areal vurderes red usert
Lager lintøy 4 6,00 24,00 24,22 0,22
Desinfeksjonsrom/skyllerom felles 2 bogrup p 4 14,00 56,00 58,92 2,92 Ikke direkte tilgang fra bogrupper. Tilgang fra korridoren.
Lager pleierekvisita 4 4,00 16,00 21,24 5,24 Areal vurderes redusert.
Generelt lager, hjelpemidler 4 10,00 40,00 47,08 7,08 To av disse er 13m2. Areal vurderes redusert.
Avfallsrom 4 3,00 12,00 11,76 -0,24 Sjakt til underetasje.
Rom skittentøy 4 3,00 12,00 11,76 -0,24 Sjakt til underetasje.
Vaskerom beboeres tøy per etasje 2 6,00 12,00 10,88 -1,12
Rengjøringsrom 5 3,00 15,00 14,72 -0,28 1 for to bogrupper.
WC personale 4 3,00 12,00 16,00 4,00 2 HCWC, 1 i 1.etg og 1 i 2.etg. Krav til HCWC.

Vaktrom felles 2 bogrupper 4 18,00 72,00 120,76 48,76
Det endret til "arbeidsnisje ". Inkluderer også kontorerareal. Fra romprogram vaktrom+kontorer: 72
m²+ 18 m² + 14 m²= 104 m ² ) Areal vurderes redusert.

Kontor avdelingsleder, felles 4 bogrupper 2 9,00 18,00 0,00 -18,00
De har ikke egen rom. Sammen med arbeidsnisje. Dessuten samtale rom og møterom fikk større
arealer.

Kontor avdelingsleder 2 7,00 14,00 0,00 -14,00
De har ikke egen rom. Sammen med arbeidsnisje. Dessuten samtale rom og møterom fikk større
arealer.

Kontor enhetsleder 1 9,00 9,00 8,00 -1,00
Møterom 1 12,00 12,00 20,88 8,88
Samtalerom/pårørende rom 1 10,00 10,00 20,88 10,88 Areal vurderes red usert.
HC bad besøkende/ansatte 1 5,00 5,00 6,25 1,25
Kopi 2 4,00 8,00 9,28 1,28
Medisinrom 1 12,00 12,00 25,20 13,20
Kontor lege/lab.utstyr 1 12,00 12,00 12,00 0,00
Amfi-rom 1 20,00 20,00 0,00 -20,00 (vestibyle + amfi = 64,98 m²)
Nettoareal omsorgsboliger 2955,00 3045,41 90,41

2,00 Dagsaktivitetssenter
Kjøkken 1 26,00 26,00 30,50 4,50 Delt i to.
Oppholdsrom/spis 1 30,00 30,00 30,31 0,31
Oppholdsrom/stue 1 30,00 30,00 30,26 0,26
Aktivitetsrom 1 25,00 25,00 27,58 2,58
Lager aktivitetsrom 1 6,00 6,00 5,74 -0,26
Treningsrom 1 30,00 30,00 31,61 1,61
Lager treningsrom 1 6,00 6,00 5,54 -0,46
Garderobe 1 8,00 8,00 8,52 0,52
WC 2 3,00 6,00 6,26 0,26
WCHC/dusj 2 5,00 10,00 13,48 3,48
Rengjøringsrom 1 3,00 3,00 2,97 -0,03
Kontor personell 1 10,00 10,00 12,10 2,10
Nettoareal Servicesente r 190,00 204,87 14,87

3,00 Hjemmetjeneste
Møte/Grupperom 0 12,00 0,00 0,00 0,00 Inngår i personalrom
Enhetslederkontor 1 9,00 9,00 8,89 -0,11
Avdelingsleder 6 12,00 72,00 72,42 0,42
Rapportrom 0 12,00 0,00 0,00 0,00 Utgår i romprogram

Heradsbygda revidert skisseprosjekt arealoppsett
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Personalrom/møterom 1 45,00 45,00 46,12 1,12
Arbeidsrom tverrfaglig 3 15,00 45,00 51,27 6,27 Ett av dem er 21 m2 g runnet byggningsform.
Kopi 1 4,00 4,00 2,77 -1,23
Medisinrom 1 36,00 36,00 36,00 0,00
Lager 1 8,00 8,00 8,58 0,58
Arkiv 0 10,00 0,00 0,00 0,00 Utgår i romprogram
Generelt Lager 1 8,00 8,00 9,75 1,75
Toalett 2 3,00 6,00 6,09 0,09
Nettoareal Hjemmetjeneste 233,00 241,89 8,89

4,00 Felles funksjoner / støttefunksjoner
Resepsjon hovedinngang 1 12 12,00 9,66 -2,34
Vestibyle 1 25 25,00 39,06 14,06 Inkluderer også amfi. (vestibyle + a mfi = 43,72 m², 45 m² fra program). Trukket fra under Omsorgsbo liger
Kiosk 0 6 0,00 0,00 0,00
HCWC besøkende 1 6 6,00 6,25 0,25
Toalett besøkende 1 3 3,00 4,02 1,02
Kontor 1 6 6,00 6,01 0,01
Kontor frivillighetskoordinator 1 7 7,00 7,05 0,05
Undersøkelsesrom 1 14 14,00 14,00 0,00
Frisør 1 14 14,00 13,97 -0,03
Fotpleie 1 12 12,00 12,57 0,57
Nettoareal felles funksjoner /
støttefunksjoner 99,00 112,59 13,59

5,00 Administrasjon og personal
Personalrom 1 30,00 30,00 35,69 5,69

WC 1 3,00 3,00 3,60 0,60
I underetasje. Ett for damer og ett for herrer. Personale som j obber i resepsjon bruker wc i felles
funksjoner sone.

Lager skittent tøy personale 2 4,00 8,00 8,80 0,80 I underetasje
Lager tøy personale 2 8,00 16,00 14,71 -1,29 I underetasje
Garderober personal 0,66 300,00 198,00 205,46 7,46 I underetasje

Dusjer D/H Garderobe personale 2 9,00 18,00 18,73 0,73
I underetasje. Ett for damer og ett for herrer. Personale som j obber i resepsjon bruker wc i
servicesenteret

WC 1 3,00 3,00 5,63 2,63 I underetasje. Personale som jobber i reseps jon bruker wc i servicesenteret

HCWC Garderobe personale 1 5,80 5,80 8,67 2,87
I underetasje. Ett for damer og ett for herrer. Personale som j obber i resepsjon bruker wc i
servicesenteret

Nettoareal administrasjon, ledelse og
personal 281,80 301,29 19,49

6,00 Drifts- og tekniske arealer
Teknisk rom 0 0 0,00 0,00 0,00 Medtatt i prosjekteringsfase
Utebod møbler 2 10 20,00 20,48 0,48
Teknisk utebod 1 15 15,00 15,26 0,26
Nettverksrom 5 10 50,00 34,04 -15,96 ca. 6 m ² (b=3m x d=2m) fra RIE.
Boder beboere inkludert parkering el. Kjøret ø 32 2,5 80,00 84,27 4,27 61 m² (boder) + 23 m² (sykkel)
Skittentøy lager pas. og personaltøy 1 10 10,00 10,10 0,10
Lager hjelpemidler og utstyr med
ladestasjon 1 20 20,00 20,95 0,95
Rengjøringssentral 1 25 25,00 23,43 -1,57
Avfallsstasjon 1 5 5,00 8,22 3,22 Hvor sjakter kommer.
Avfallsrom / utvendig avfallstasjon 0 0 0,00 0,00 0,00 Plassert ute
Varemottak økonomiinngang 1 12 12,00 11,81 -0,19
Kjølerom mat hjemmeboende pasienter 1 5 5,00 4,89 -0,11
Tørrvarelager 1 8 8,00 7,95 -0,05
Kjølt lager 1 8 8,00 7,95 -0,05
Kjølt lager 1 8 8,00 7,95 -0,05
Kjølt lager 1 8 8,00 7,95 -0,05
Utgang avfall, skittentøy 1 5 5,00 5,32 0,32
Teknisk lager 1 8 8,00 8,88 0,88
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Nettoareal Drifts- og tekniske areale r 287,00 279,45 -7,55

8,00 Parkering 43/23 plasser, samt sykkelparkering
Parkering hjemmetjenestens biler i kjeller 45 1 215,00
Parkering besøkende 0,00
Parkering ansatte 0,00
Plass for sykkel / elsykkel 0,00
Areal parkering 1215,00 1 710,00 52 parkering plasser (bruttoareal)

Sum nettoareal m2 4045,80 4185,50 139,70
Sum bruttoareal Brutto/nettofaktor 1,70 m2 6877,86
Sum bruttoareal inkl. parkeringskjeller med 45 biler 8093,00
Sum bruttoareal inkl. parkeringskjeller med 80 biler 9790,00
Sum bruttoareal inkl. parkeringskjeller med 52 biler 1 0140,50 Tot alt bruttoareal (fra tegning/arealtabell)

HCWC ansatte hjemmetjeneste 6,25 Ikke i romprogram
Rengjøringsrom hjemmetjeneste 3,05 Ikke i romprogram
HC bad besøkende/ansatte 43,75 Ikke i romprogram. I romprogram de t er bare 1 hcwc, men vi setter inn 8stk, 1 for hver bogruppe.
VF 20,05 Ikke i romprogram
Avfallsstasjon 19,32 Ikke i romprogram. I romprogram er det bare 1 avfallsstasj on, vi setter inn 2 hvor sjakter kommer.
SUM 92,42 Ikke i romprogram

Sum nettoareal AR K m ² 4277,92 Inkludert areal av ekstra rom og funksjoner. Inkluderer ikke ar eal parkering.
Bruttoareal AR K m² 8430,50 Fra tegninger. Bruttoareal (fra arealtabell) minus brutto Parke ringsareal
Brutto/netto faktor AR K m² 1,97

Nødstrom 34,34 Ikke i romprogram. L x B x H = 8,5m x 4m x 4m fra RIE.
Tavlerom 21,09 Ikke i romprogram. 20 m ² (8 m x 2,5m) fra RIE.
Telerom 15,52 Ikke i romprogram. ca 15 m² (3 m x 5m) fra RIE.
Ventilasjon 182,22 Ikke i romprogram. På tak.
Ventilasjon 269,64 Ikke i romprogram. På tak.
Tekniskrom 130,99 Ikke i romprogram. I underetasje.
SUM 653,80 Ikke i romprogram

Ekstra (ikke i romprogram) rom og funksjoner

Andre rom (del av bruttoareal) rom og funksjoner
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B e s k r i v e l s e : o v e r o r d n e t o r g a n i s e r i n g

D A G S E N T E R / H J E M M E T J E N E S T E

Dagsenter / hjemmetjeneste plassers mot sør. Dagsenteret lig¬ -

ger i 1. etasje, mens hjemmetjenesten ligger i 2. etasje. Undereta -

sjen inneholder arealer for ansatte og for drift av bygget.

Beboere og besøkende benytter byggets hovedinngang i hjørnet

mot øst og markeres tydelig i byggets arkitektur med utkraging

av 2. etasje for å danne overdekket uteareal. Beboere / besøken -

de har i tillegg inngang fra parkeringsareal i underetasje. Ansatte

benytter samme vindfang, men har egen inngang derfra i sente -

rets 1. etasje, og kan også benytte inngang fra parkeringsareal i

underetasje.

Dagsenter / hjemmetjeneste / omsorgsboligene er planlagt

omkring vestibyle i dobbelhøyde som binder sammen etasjene.

Rommet er lyst og åpnet med utsikt mot sørvest. Herfra er det

tilgang til dagsenteret, omsorgsboligene samt offentlige funksjo -

ner. Dagsenteret er plassert i 1. etasje med gode dagslysforhold

og utsikt, samt direkte tilgang til uteareal mot sør.

Senterets 2. etasje inneholder lokale for hjemmetjeneste. Loka -

let for hjemmetjenesten be- står av cellekontorer, arbeidsrom og

personalrom. Personalrommet har direkte tilgang til takterrasse

mot sør.

O M S O R G S B O LI G E R

Omsorgsboligene er delt i åtte bogrupper, fire per etasje. Bo -

grup¬pene er planlagt omkring en hoved akse som gir direkte

tilgang til alle åtte bogrupper. Kontorer, vaktrom, trapp/heis, og

driftsarealer plasseres ved aksen, mens beboere rom og felles

arealer for beboere plasseres mer skjermet. Hver bogruppe inne -

holder blant annet åtte beboerrom, oppholdsrom og spisekjøkken.

Det er direkte tilgang til uteareal fra oppholdsrommene i begge

etasjene. Planløsningen gjør at bogruppene er lett tilgjengelig

men skjermet, uten behov for gjennomgang. Dette vil gi rolige og

over¬siktlige boforhold for beboere, med kort vei mellom rom og

fellesa¬realer. Det gir også lett tilgang til servicesenteret for

beboere, både i 1. og 2. etasje.

Avskjermet areal for demente: ca. 80% av beboere vil være de -

mente. Avhengig av driftsstrategi og behov vil bogrupper inne -

holder kun demente eller blanding av demente og ikke demente.

Man trenger ikke å gå gjennom én bogruppe for å komme til en an -

nen. Alle bo¬grupper kan prosjekteres med dør mot øvrige arealer.

Dette betyr av alle bogrupper kan fungere som avskjermet areal

for demente.

U N D E R E T A S J E

Underetasjen inneholder parkeringsplasser for biler som benyttes

av hjemmetjenesten samt besøkende / beboere, garderobe for de

ansatte, tekniske rom, og andre driftsarealer. Kjøreadkomst til

parkering, samt innganger for varelevering er plasser ved kjø -

reareal mot sørvest. Det tenkes overdekket uteareal ved var -

elevering.
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D i a g r a m o v e r o r d n e t o r g a n i s e r i n g
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O v e r o r d n e t t r a n s p o r t - o g k o m u n i k a s j o n a n a l y s e

E K S T E R N E F O R H O L D:

Kjørende kommer langs fylkesvei. De kjører inn på tomten ved avkjørsel mot

nord for henting eller levering ved hovedinngangen, eller avkjørsel mot sør

for parkeringsareal i underetasje eller varelevering.

Parkeringskjeller inneholder parkering for biler som benyttes av hjemmetje -

nesten, samt noen plasser for beboere og besøkende. H C-parkeringsplasser

plasseres nær inngang til dagsenteret / hjemmetjenesten i underetasje. Her -

fra er det universell utformet forbindelse til 1. og 2. etasjer i senteret (via

trapp og

heis).

GÅ E N D E O G S Y K L E N D E:

- Kommer langs fylkesvei. Dette omfatter også gående fra bussholdeplass på

fylkesvei. Fylkesveien krysses ved fortgjengeoverganger.

Gang- og sykkelstien fører man frem til hovedinngangen.

- Alternativt kommer de fra seniorboliger/ omsorgsboliger mot sørvest.

Det planlegges universell utformet fortau langs omsorgssenterets

fasade mot sørøst, og frem til hovedinngangen.

- Det plasseres sykkelparkering under tak for besøkende ved hovedinngan -

gen. Det plasseres sykkelparkering i låsbar rom i underetasje beboere og

ansatte.
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O v e r o r d n e t t r a n s p o r t - o g k o m u n i k a s j o n s a n a l y s e

I N T E R N E F O R H O L D:

Beboere og besøkende til beboere:

- Hovedinngang i 1. etasje ved resepsjon og vestibyle

- Alternativ inngang fra parkeringsareal i underetasje

- Tilgang til bogrupper fra vestibylen i første etasje

- Tilgang til bogrupper i andre etasje via trapper og heiser langs om -

sorgsdelens hovedakse.

B E SØK E N D E TI L D A G S E N T E R E T:

- Hovedinngang i 1. etasje ved resepsjon og vestibyle

A N S A T T E O M S O R G S B O LI G E R:

- Ansattes inngang i 1. etasje til heis og trapp

- Trapp/heis gir tilgang til garderober i underetasjen og til omsorgs -

boliger i 1. og 2. etasjer

- Personalrom for omsorgsdelen er plassert i 2. etasje ved Hjem -

metjenesten med direkte tilgang på bru gjennom vestibyle.

- Kontor, vaktrom, møterom/samtalerom og driftsarealer plasseres

ved hovedaksen.

A N S A T T E H J E M M E T J E N E S T E:

- Ansatte har egen dør fra felles vindfang 1. etasje til heis og trapp

- Alternativ inngang fra parkeringsareal i underetasjen

- Trapp/heis gir tilgang til garderober i underetasjen og til omsorgs -

boliger i 1.

og 2. etasjer

- Trapp/ heis gir tilgang til arealer for hjemmetjenesten i 2. etasjer

- Personalrom for hjemmetjenesten er plassert mot sør med direkte

tilgang

til uteareal mot sør

M A T I N N - A V F A L L U T:

- Varelevering under tak til leveringsareal i underetasje

- Ansatte benytter trapp mellom underetasje og 1. etasje

ved behov

- Mat til avdelingene kjøres via vestibylen og inn i bogrup -

per i 1. etasje.

- Bogrupper i 2. etasje nås via heiser langs hovedaksen i

omsorgsdelen.

- Avfall fra bogruppene via sjakt i skyllerom til undereta -

sje, og videre til avfallsrom

- Henting av matavfall fra utgang i underetasje

R E N T TØ Y I N N - S KI T T E N TØ Y U T:

- Varelevering under tak til leveringsareal i underetasje -

samme inngang som mat

- Lagring av rent tøy i underetasje ved garderobene

- Tøy til bogrupper føres opp til 1. etasje via heis i ser -

vicesenteret og gjennom vestibylen.

- Direkte tilgang til bogrupper i 1. etasje

- Bogrupper i 2. etasje nås via heiser langs hovedakse i

omsorgsdelen.

- Skittent tøy med sjakt i skyllerom, og videre til skitten -

tøylager

i underetasje

- Henting av skittent tøy fra utgang i underetasje.

A V F A L L S HÅ N D T E RI N G / R E N O V A S J O N

Renovasjon håndteres av Hadeland og Ringerike Avfalls -

selskap A S:

http://www.hra.no/

Bygget er prosjekteres avfallsrom i underetasje ved var -

elevering og - henting.

Rommet har areal 5,0 m² i henhold til romprogrammet.

Nettsiden til Hadeland og Ringerike Avfallsselskap A S opplyser om

sortering i følgene fraksjoner:

- Papiravfall

- Matavfall

- Restavfall

- Plastemballasje
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I n n gan ger - og si rku l asjon di agrammer
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Plan 1 . EtasjeH ERADSBYGDA OM SORGSSEN TER // 08 . 06 . 201 8 // 1 : 300
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Plan 2 . EtasjeH ERADSBYGDA OM SORGSSEN TER // 08 . 06 . 201 8 // 1 : 300
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Plan 3 . EtasjeH ERADSBYGD A OM SORGSSEN TER // 08 . 06 . 201 8 // 1 : 300
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Takplan teknisk romHERADSBYGDA OM SORGSSENTER // 08 . 06 . 201 8 // 1 : 300
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P r i n s i p p s t u d i e f o r m ø b l e r i n g

Møblering

Det er utarbeidet foreløpige møbleringsplaner for beboerrom, leiligheter i

underetasje, fellesarealer i bogruppe og skyllerom.

Beboerrom / bad:

beboerrom inneholder seng (snusirkel på tre sider), sofa

og stol, samt tre skap/hyller. Badet inneholder dusj, vask og W C. Dør til

beboerrom er to fløys, med bredde for sengetransport. Dør til bad er skyvedør

i to deler. Dette for å ikke hindre for montering av skinne i taket mellom seng

og bad. Beboerrom har to vinduer med brystningshøyde 600mm (tilpasset

rullestolbrukere), åpningsbare felt, gardiner og solavskjerming, osv.

Fellesarealer i bogruppe:

Det omfatter oppholdsrom og spisekjøkken.

Spisekjøkken inneholder kjøkkeninnredning som kan stenges av med

svingdør, samt spisebord og stoler. Spisekjøkken gir direkte tilgang til

uteareal. Oppholdsrommet inneholder sofagrupper med bord, hyller og T V.

Skyllerom:

Skyllerommet inneholder benk og skap, oppvaskmaskin og vask,

rent skap i vegg mot korridor, samt avfallssjakter for matavfall og skittentøy.

Prosjektet åpner for mulighet for videre prosjektering med både plassbygd

bad og Bergans bad (det vil si installasjon av prefabrikkerte badekabiner.

Tilrettelegging for Bergans bad omfatter blant annet:

- I plan: tilstrekkelig areal til moduler i «vanlig» størrelse

- I snitt topp: tilstrekkelig areal bak og over kabinene for tilkobling av

tekniske føringer

- I snitt bunn: gulvhøyde i beboerrom og i baderom skal være lik. Kabiner

vil antageligvis ha gulvoppbygging som er tykkere enn 100mm, som vist på

detaljsnitt. En løsning kan være å senke massivtredekker under baderom og har

større gulvoppbygging både i bad og beboerrom. Massivtredekker over korridor

har høyde som vist på detaljsnitt for tilstrekkelig høyde til tekniske føring over

himling i korridor.
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P r i n s i p p s t u d i e f o r m ø b l e r i n g I k k e i m å l e s t o k k

u t e p l a s s

s p i s e k j ø k k e n
a r e a l 2 9 , 2 m2

o p p h o l d s r o m
a r e a l 4 8 , 6 m2

b e b o e r r o m
a r e a l 2 4 , 1 m2

wc
a r e a l 6 , 2 m2

wc
a r e a l 6 , 3 m2

Prinsippstudie for møblering
HERADSBYGDA OMSORGSSENTER // 08 . 06 . 2018 // 1 : 50

BeboerromF: <gulvoverflate>
CA:

24,1 m2

BeboerromCA: 24,1 m2

BeboerromF: <gulvoverflate>
CA:

24,1 m2

WC
F: <gulvoverflate>

CA:
6,2 m2

WC
CA: 6,2 m2

WC
F: <gulvoverflate>

CA:
6,2 m2

oppholdsromCA: 48,6 m2

hcwc oms.CA: 6,3 m2

spisekjøkkenF: <gulvoverflate>
CA:

29,2 m2

RE DW

0 5 15 m 1

Ikke i målestokk
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K o n s t r u k s j o n e r / m i l j ø / t e k n i s k a n l e g g

K O N S T R U K S J O N E R, M A T E RI A L E R O G O V E R F L A T E R:

Det er utarbeidet foreløpig konsept for konstruksjoner

i samarbeid med bygningsingeniør. Underetasje bygges i

betong. Dekke over underetasje bygges i betong, fortrinnsvis

som én flate, dvs. hele dekke på samme høyde. Dekke over

underetasjen bæres med betongsøyler og vegger, og med

innfelt dragere. Dekke over underetasjen bygges opp med

isolasjon ved behov, og med fall for overvannshåndtering.

Omsorgsboliger og servicesenteret / hjemmetjeneste i 1. og 2.

etasje har bærekonstruksjon i massivtre. Dekke mellom 1. og

2. etasje tenkes utført i massivtre. Taket tenkes utført i

massivtre.

Massivtreveggelementer kles med isolasjon og trekledning på

utsiden. Det ønskes synlig massivtreflater på innsiden, gjerne

behandlet med lyst pigment. Muligheter for synlig massivtre i

vegger og himling må ses i sammenheng med andre tekniske og

programmatiske krav i forprosjektfase.

Det prosjekteres uterom på dekke over underetasje,

balkonger i 2. etasjer, og takterrasse ved hjemmetjeneste.

Det tenkes hardt gulv for universell utforming og drift, med

oppbygging av plantekasser, benker, osv. Dette for å unngå

behov for lokal nedsenkning av betongdekket

over underetasjen. Taket kan vurderes dekket med sedum for

biologisk mangfold og regnvanns-fordrøyning.

MI L JØH E N S Y N:

Materialer:

Skisseprosjektet åpne for bygging i massivtre. Dette anses å være et

miljøvennlig valg med hensyn til klimagassutslipp under produksjon av

byggematerialer. Konstruksjonsprinsipp er drøftet i

prosjekteringsmøter

mellom arkitekt og bygningsingeniør. Massivtre tenkes benyttet i

bærekonstruksjon i 1. og 2. etasje, samt dekke mellom 1. og 2. etasjer

og tak. Konstruksjoner under terreng og dekke mellom underetasje

og 1. etasje tenkes utført i betong.

Det kan med fordel spesifiseres lavkarbonbetong klasse A eller B.

Dette kan ha programmatiske konsekvenser og bør drøftes videre av

byggherren, bygningsingeniøren og B R E E A M rådgiveren.

E nergi:

Skisseprosjektet åpne for bygging til passivhusstandard.

Bygningskroppen er forholdsvis kompakt. Klimaskjermen kan være

høyisolerte med god tetthet og få kuldebroer. F asadene er

prosjektert

med tanke på dagslys, varmetap og overoppheting. Det siktes mot ca.

20% andel åpninger i forhold til oppvarmet areal. Det tenkes

installasjon

av ventilasjonsanlegg med god effektivitet (lav S F P). Det tenkes

installasjon av varmepumpe for lav energitilførsel. Det er utarbeidet

energiberegning med utgangspunkt i skisseprosjekt av rådgivende

ingeniør.

T E K NI S K E A N L E G G

Tekniske rom plasseres hovedsakelig på tak. Det anlegges

to ventilasjonsrom. E tt til del 1 av omsorgsboligene,

og ett hvor som i tillegg til del 2 også inneholder

anlegg for dagsenteret / hjemmetjenesten. Sjakt for

ventilasjonskanaler er plassert for korte føringsveier.

Tilluft og avkast over tak. Ventilasjonskanaler føres over

himling langs korridor og inn i rommene.

Rørsentral plasseres i underetasje mot vest. Rommet

inneholder blant annet varmesentral med anlegg for

varmepumpe.

Det plasseres ny trafo i eget bygg mot vest. Hoved

fordelingsskap plasseres i underetasjen. Det plasseres

elektriskskap i hver bogruppe og i servicesenteret.
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P r i n s i p p s n i t t D
Redegjørelse for konstruksjonsprinsipper i prosjektet

Prinsippsnitt DHERADSBYGDA OMSORGSSENTER // 08 . 06 . 2018 // 1 : 50
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SPISEKJØKKEN

0 1 20 m 5 10

Prinsippsnitt D I kke i mål est okk



35

S a m s v a r m e d k r a v

De tal j re gule ri ng:

De tal j re gule ri ng er und er ut arb ei dels e. O mso rgs sent er et

er vur der t i f orh old ti l ans tan d t i l t om teg ren se ( også mo t fyl kesv ei )

og u ni ver sell ut f orm i ng v ed i nn gange r. I ti ll egg er løsni ng for k j øre møns ter v ed i nn gang avkl ar t med kom mune n og r egul eri ng sar ki tek t.

Gj e lden de T E K :

By gget sk al pro sj ekt er es i henho ld ti l gj el dende t ekni ske

kra v, bla nt anne t uni ver sel l u tf or mi ng (se avsn it t und er) . D et te er i var et att

i ski sse pro sj ekt fa se p å et o ver ord net ni vå. Vi der e s kal bygg et pr osj ekt er es

i henh old ti l pas si vhuss tan dar d, og vi l d erm ed im øt ekom mer

ener gi kr av s ti lt i tek ni sk f or skr i ft .

Pr osj e kte t im øt ekom mer of f ent li g k rav me d he nsyn ti l uni ve rse ll ut for mi ng .

De t plas ser es H C - par ker in g i u nder et asj e for b eboer e og b esøke nde

ved in ngang t il op pvar met a rea l. H er fr a er det t ra pp o g he is t il

1 . og 2. et asj er . A lle et asj er e r ti lg j engel i g m ed t r app og h ei s. K or ri dor er

og d øre r er te gnet m ed t i lst r ekkel i g br edd e. I f or pro sj ekt fa sen skal det

j obbes me d m otl ys, ko ntr ast , osv . Al le rom er t egn et med t anker p å

rul les tol fr em komm eli gh et.

Anne t:

Sk is sepr osj ek tet k an b enyt te s t i l i nn hent i ng a v ut t alel ser f ra

Ar bei dst i lsyn et. De t er fo ret at t avkl ar in ger ove r tel ef on m ed

Mat ti l synet v edr øre nde var elev eri ng (d ett e er av mi ndr e b ety dni ng nå s om det i kke skal væ re kan ti ne i sen ter et ). D et b le bekr ef tet

at i nngan g f or var el ever i ng f or m at kan også ben ytt es som var el ever i ng f or r ent t øy.

De t har væ rt av hold t møt e m ed Hu sbank en h vor enk elt e l øsni ng er ble di sku ter t , og e r bear bei det i tr åd med ønsk er fr a Hu sbank en.

Bl ant an net er f ell esr omm ene i om sor gsdel en i st ørr e gra d åp net opp sl ik at al le bebo ere har b edr e ko nta kt både me d f ell esr om, s amt

ti lk nyt tet u tea rea l. I t i ll egg er ti dl i ger e se rvi c esen ter g j ort o m t i l et dags ent er.

Sk is sepr osj ek tet d anner g run nlag f or i nnhen ti ng av utt al else f ra, s amt vi de re di alo g m ed, H usba nken.

Sa mor dnet m odel l

By gget er p ros j ekt ert i BI M . B I M - mo dell en in nehol der ge omet r i av gulv ,

vegge r, t ak, åp ni nger , sj akt er og t rap per sam t hove dakse r og e tas j ehøyd er.

Te kni ske ro m o g ar eal er som i nng år i br ut toa rea l, ska l v is es, i

henho ld ti l oppd rag sgi ver ens kr av. B I M- m odel l vi ser vol um- og mas seopp bygni ng en

på t om ten . P res ent asj one n i ll ust re rer f or hol d t i l o mgi vel sene

og t er re ng. T opo gra fi en er gr ovm odel ler t.
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V E D L E G G
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Areal di agram m er
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SAM M EN DRAG: Nytt omsorgssenter i Heradsbygda skal bygges på tom t hvor det tidligere senteret
også var plassert. Tomten ligger i tett bebygd områ de.
Grunnforholdene på tomten er enkle, selv om det ble dokumentert siltige leirer. Marine avsetninger er
bløte til middels faste, vanligvis lite til middels sensitive. Gunstig parameter er stor overkonsolide ring
av masser, som begrenser risikoen for setninger. Ma ssene er overkonsoliderte i området rundt den
gamle bygningen, også i bløte masser, med lavest sk jærestyrke.
Anbefalt fundamentering er kompensert fundament på plate. Det er behov for masseutskifting med
lette masser. De største mengdene av masser som ska l skiftes ut er under den delen av bygningen som
skal bygges uten underetasje. Det er også behov for noe masseutskifting under underetasjen, hvor det
skal bygges i ca. nåværende terrengnivå. Hvis det e r behov for oppbygging av tomten anbefales det
bruk av lette masser for å unngå differensielle set ninger.
Det forventes noen setninger, opp til ca. 4 cm, ved tykkelse av løsmasselag opptil 8 m under
fundament, men ingen setninger i områder hvor var d et utføres dype utgravinger. Forskjell i setninger
skal ikke overstige 0,2%, som er grenseverdi tillat .
Bygningen krever seismisk dimensjonering.
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1. I N N LEDNI N G
WSP Engineering AS har på oppdrag fra Ringerike kom mune utført geoteknisk forprosjekt for Heradsbygda
omsorgssenter, på tomten 54/4. Tomten er plassert s entralt i Heradsbygda. Området var bebygd tidligere
med et gammelt omsorgssenter, som ble revet på begy nnelsen av 2018.

Fig. 1. Utsnitt fra Norges kart. Tomtene som ble und ersøkt ligger ved bredden av Jarenvatnet, ved den s ydlige delen av innsjøen.
Området av interesse er markert med rød ramme.

Supplerende geoteknisk undersøkelse ble utført den 5. april 2018.

2. GRU N N FORH OLD
Grunnforholdene på tomten er ugunstige på grunn av bløtleirelaget. Leiren er betydelig overkonsolidert av
bygningen som stod på tomten tidligere og som var b ygd av teglstein.

29

32

31

30
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2.1. TOPOGRAFI
Tomten 54/4 ligger sentralt i Heradsbygda, midt i e t boligfelt, mellom kote + 105,6 og + 158,4. Det
undersøkte området var tidligere bebygd av en tegls teinbygning som er revet.

2.2. UTFØRTE GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER
I første fase av grunnundersøkelsen ble det utført 11 totalsonderinger, sammen med to serier av
poseprøver fra dybde 0 – 8 m og vingeboring fra de samme punktene. På grunn av manglende data om
grunnforholdene ble det utført supplerende grunnund ersøkelser: 3 CPTU sonderinger og en serie
sylinderprøver. Sylinderprøvene ble analysert ved s tandard prosedyre for leire: sensitivitet, vanninnh old og
enaks. I tillegg ble det utført konsistens grensean alyser og ødometer.

Ødometrisk undersøkelse viste at stedige masser er kraftig overkonsoliderte, opp til over 400 kN/m2. D et
kan være forårsaket av overbelastning fra bygningen som nå er revet. Tolkning av data fra CPTU
sonderinger viser at overkonsolidering også er regi strert i områder som ikke er prebelastet av den tid ligere
bygningen.

2.3. DYBDE TIL FJELL
Tykkelsen på løsmasselaget varierer mellom 6 og 15 m. Den største dybde til fjell er i punkt 1, og vid ere i
hele området øst for den prosjekterte bygningen. På resten av tomten varierer tykkelsen av løsmasselag et
mellom 6 og 9 m.

2.4. LØSMASSER
På tomten ble det påvist leireavsetninger av varier ende tykkelse og kvalitet. CPTU sonderinger viser a t
massene er middels faste, men samtidig viser data f ra laboratoriet at de er bløte, men vanligvis midde ls
sensitive. Bare i 1 prøve, av 2 analyser, ble det p åvist sensitivt materiale, men ikke kvikkleire. Dat a fra
vingeboringer viser verdier liknende data fra CPTU sonderinger.

Øverste lag av massene inneholder ofte mye stein, s om mest sannsynlig er rester av fundamenter fra den
tidligere bygningen. Tykkelse av dette laget varier er vanligvis mellom 1 og 2 m.

Analyse av kornfordelingen viser at massene represe nterer siltig leire og dermed telefarlige.

2.5. GRUNNVANNSTAND
Grunnvannstanden ble ikke målt, men det kan forvent es høy grad av fukt i de stedige massene.
Vannstanden er mest sannsynlig noe varierende og ti lpasser seg terrengmorfologien. Massene er lite
drenerende og det er betydelige risiko av innlekkas jer fra overflatevann. Permanent fukt er forventet rundt
og under hele bygningen.

2.6. SEISMISK PÅVIRKNING
Dybde til fast fjell er større enn 5 m, og mindre e nn 20 m. Løsmassene består av siltig leire med små
mengder av fyllmasser i øverste lag. Ut fra dette v urderes grunnen som grunntype E selv om udrenert
skjærestyrke ofte er under 20 kN/m2, men PI er under 25. iht. NS-EN 1998-1:2004+A1:201 3/NA2014.

Berggrunnens akselerasjon: agR= 0,8 · 0,55 = 0,44 m/s2

Det er planlagt helse- og omsorgssenter, og dermed havner konstruksjonen i seismisk klasse III, med

konstruksjonsfaktor gI = 1,4.



1701433-RIG-001-20180614 Side 7 av 16

Grunnens spissverdiakselerasjon ved fjell er derfor:

ag= gI · agR= 1,4 · 0,44 m/s2 = 0,616 m/s2

Tabell 1. Grunntypeklasser ved vurdering av seismis k påvirkning, Eurocode 8-1.
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Fig. 2. Seismiske soner i Sør Norge, fra Eurocode 8 .
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Tabell 2. Tabell for utvalg av betydningsklasser, f ra Eurocode 8-1.

Tabell 3. Seismisk klasse, verdier til faktor gI
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3. GE OTEKNI SK KLASSI FI SE RI N G
Pålitelighetsklasse – sikkerhetsklasse:
Grunnforholdene på tomten er relativt gunstige. Det te fordi påviste leirer er overkonsoliderte og tomt en er
prebelastet av tidligere bebyggelse.

Den største geotekniske utfordringen er behovet for masseutskifting for å begrense differensialsetning er.
Årsaken til behovet er å kompensere for store forsk jeller mellom forventet 0 setninger ved utgravinger og
setninger fra overdekning.

Prosjektet klassifiseres derfor i tiltaksklasse 2. Mangler eller feil vil ha middels stor konsekvens f or helse,
miljø og sikkerhet i byggeperioden. NS-EN 1990:2002 +N A.2016 (Eurokode 0) og N S-EN 1997-1:2004 +
N A:2016 (Eurokode 7) legges til grunn. Risiko gjeld er gravearbeider, senkning av vannstanden, vibrasjo ner
ved spunting og differensielle setninger ved feil f undamenteringsmetode.

Tabell 4. Definisjon av konsekvensklasser, H B V220.

Tabell 5. Partialfaktorer for M ved effektivspennings- og totalspenningsanalyser.
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Tabell 6. Veiledende eksempler på klassifisering av byggverk, konstruksjoner og konstruksjonsdeler. H B V220.

Tabell 7. Krav til prosjekteringskontroll og utføre lseskontroll, H B V220.

Tiltaksklasse:

Tabell 8. Tildeling av tiltaksklasse for fundamente ring med et eventuelt sikringstiltak for bygg, anle gg eller konstruksjon, SAK 10.

I henhold til tabell NA.A1 (902) og NA.A1 (903) set tes prosjekteringskontroll og utførelseskontroll av
geotekniske arbeider til kontrollklasse PKK2 og UKK 2, som krever at det er egenkontroll, intern system atisk
kontroll og utvidet kontroll.
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Ved planlagt underetasje og utgravinger opptil 10 m med sprengning har tiltaket følgende klassifiserin g:

Tiltaksklasse 2

Pålitelighetsklasse (CC/RC) 2

Geoteknisk kategori 2

Kontrollklasse PKK2 og UKK2 for prosjektering og utførelse

4. FORU TSETNI N GER FOR PROSJEKT
Prosjektet gjelder utbygging av er nytt omsorgssent er sammen med boliger i sentralt område av
Heradsbygda. Tomten var bebygd, men tidligere bebyg gelse er revet.

Den planlagt bygningen skal ha underetasje og tre e tasjer. Den skal fundamenteres direkte på plate. De t er
også behov for regulering av terrengnivå med bruk a v lette masser: skumglass, lett klinker, eller EPS
blokker. Type av masser kan velges på grunnlag i ko stnaden.

Bygningen skal bygges i massivtre, som begrenser la st på fundamentplate. Terrenget under platen skal
graves ut eller opparbeides.

4.1. FUNDAMENTERING
Det er anbefalt fundamentering på plate, ved regule ring av terrengnivå, både utgravinger og utfyllinge r.
Det kan forventes noe differensielle setninger, mel lom 0 og ca. 4 cm, hvis man antar tykkelse av leire laget
under fundament er opp til ca. 8 m. Oppbygging av t omten skal utføres med bruk av lette masser som
skumglass, lettklinker eller EPS-blokker. Mengde av masser avhenger av utvalgt løsning.

Det må brukes lette masser bak veggen til underetas jen for å kompensere avlastning fra utgraving. I ti llegg
må det brukes noe lette masser under det søndre hjø rnet av bygningen, hvor det er stor last fra bygnin gen,
og samtidig ingen avlasting ved utgraving. Resten a v bygningen kan fundamenteres direkte på pukklaget,
minimum 30 – 40 cm som avretning og forsterkningsla g. I noen områder er det behov for oppbygging av
tomten med lette masser til side for bygningen. På disse stedene må man sørge at de lette massene har
minimum 0,5 m overdekning.

Det er et absolutt krav om bruk av fiberduk klasse 3, både under pukk og lette masser som skumglass el ler
lettklinker. Områder med lettfylling som er dekket med vanlige masser krever også bruk av fiberduk. De t er
ikke behov for bruk av isolerende duk mellom pukk o g lette masser.

Lette masser brukes som det er anbefalt av leverand ør, inkludert forebygging av kjøring med
anleggsmaskiner på det lette laget. Komprimering av masser skal utføres som beskrevet av leverandør. H vis
det er valgt bruk av EPS-blokker det er behov for o verdekning med betong. Krav for dekning er tilfreds stilt
når EPS brukes direkte under bunnplate.

4.2. BÆREEVNE
Ved platefundamentering av en lett bygning på midde ls fast til bløt leire forventes det at bæreevnen e r
tilfredsstilt. Ved platefundament forventes det en bæreevne på opp til 4 – 5 ganger den forventede las t på
fundamentet.
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4.3. JORDTRYKK
Jordtrykk skal beregnes etter det er valgt type av lette masser. Forventet horisontal last på vegger e r lav.
Det avhenger av last fra bygningen og type av masse r.

4.4. OMRTÅDESTABILITET OG GRAVEARBEIDER
Det forventes ikke problemer med områdestabiliteten , hverken lokalt eller globalt. Ved bruk av standar d
utgravinger opp til ca. 2 – 3 m kan det brukes skrå ning 1:1,5 eller mindre helning. Det er behov for b ruk av
noe spunting på grunn av for lite plass for gravesk råning med anbefalt helning.

Minimum anbefalt lengde på spunten er 5 m. Den skal dimensjoneres nøyaktig i detaljprosjekteringsfasen .

4.5. TILBAKEFYLLING
Ved bruk av masseutskifting er det behov for tilbak efylling og komprimering. Valg av komprimeringsmeto de
avhenger av typer av masser som blir brukt: pukk, g rus, lette masser, og av den tekniske kapasiteten t il
entreprenør.
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Tabell 9. Krav til normal og let komprimering, fra NS 3458:2004.

4.6. SETNINGER
Setninger under bygningen vil variere avhengig av s ted. I områder hvor det bare er avlastning og utgra ving
forventes det ingen setninger. Maksimale setninger er antatt ved 8 m lag av masser under plate, men sk al
ikke overstige 4 cm.

I henhold til norsk standart det er tillatt med opp til 2‰ differensialsetninger. Det betyr at man kan
akseptere setninger opp til 4 cm for underetasje, f ordi avstand mellom utgravet områder og områder som
vil ha de største setningene er minimum 20 m.

Det er store forskjeller i setningene mellom den de len av underetasjen som er gravd ned i løsmasser og
området som skal fundamenteres med plate uten under etasje. Dette fører til behov for betydelige
masseutskifting og behov for oppbygging av tomten m ed lette masser for å kompensere for setningene.
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4.7. TELE
Tomten skal klassifiseres i teleklasse T4.

4.8. DRENERINGSFORHOLD
Massene på tomten er ikke drenerende. Det forventes noe fukt i jordmassene. Det kan for øvrig ventes
dårlig infiltrasjon av overflatevannet. Byggegropa skal delvis være selvdrenerende i den øvre delen. D et kan
imidlertid være til behov for pumping av vannet ved gravearbeider fra den nedre delen av utgravingene.

4.9. RADON
Hele tomten ligger i et område hvor det er moderat til lavt nivå av radon. Likevel anbefales bruk av
radontetning siden det skal være underetasje under deler av bygningen. Det er soner med høy til svært høy
radon-aktsomhet i umiddelbar nærhet.

5. OPPSU M M ERI N G
Tomten ligger sentralt i Heradsbygda, i skråning me d helning mot vest.

- Det er behov for betydelige gravearbeider for under etasje og masseutskifting. I noen områder bør
tomten ved underetasjen oppbygges med lette masser.

- Anbefalt fundamenteringsmetode er bunnplate og komp ensert fundamentering med bruk av lette
masser.

- Massene på tomten er betydelig overkonsoliderte. De rfor bør setninger være begrenset fra 0 til ca.
4 cm. Det er krav til bruk av lette masser for å be grense setninger i området hvor bygningen ikke
skal ha underetasje.

- Grunnvannsnivået er ukjent, og massene er dårlig dr enerende. Det forventes noe fukt, men ingen
betydelige innlekkasjer. Man må likevel vurdere ris iko for overflatevann i byggegropa.

- Det skal brukes spunt ved utgravinger langs vei på grunnen av trang plass på tomten. Forventet
dybde av spunting overstiger ikke 5 m.

- Alle massene skal komprimeres i samsvar med NS 3458 :2004.
- Prosjektet skal klassifiseres i tiltaksklasse 2, ge oteknisk kategori 2, CC/RC klasse 2.
- Det er forventet moderat til lav konsentrasjon av r adon, radonkonsentrasjoner må kontrolleres, og

ved behov må tiltak dimensjoneres.
- Tomten skal klassifiseres som seismisk grunntype E. Ved detaljprosjektering er det derfor behov for

beregning av seismiske laster på fundamenter.

6. REFERAN SER
/1/ NS-EN 1997-1:2004+NA:2008 - Eurokode 7: Geotekn isk prosjektering - Del 1: Allmenne regler

/2/ NS-EN 1998-1:2004+NA:2008 - Eurokode 8: Prosjek tering av konstruksjoner for seismisk

påvirkning - Del 1: Allmenne regler, seismisk e laster og regler for bygninger

/3/ Statens Vegvesen, Vegdirektoratet, Håndbok V220 – Geoteknikk i vegbygging

/4/ SAK 10. Byggesaksforskriften. Direktoratet for byggkvalitet

/5/ NS 3458:2004 Komprimering. Krav for utførelse.

7. VEDLEGG
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SAM M EN DRAG:

Som en del av skisseprosjektet er det vurdert hvilke konsekvenser bruk av massivtre som
bærekonstruksjon kan få for livsløpskostnadene, miljø (herunder CO2 - utslipp) og inneklima på et
overordnet nivå.

Verktøyet som er brukt i beregningen e er I SY Calcus v. 7.3 og resultatene er presentert som totale
årskostnader , årskostnader pr BTA og CO2 - ekvivalenter . Rapporten kan brukes som en del av
dokumentasjonen for BREEAM - emnet M AN 02 – Livsløpskostnader og levetidsplanlegging.

Vurderingene viser at bruk av massivt re har tilnærmet lik ÅK som prisbokas modellbygg med
konvensjonelle byggematerialer, klimagassutslippet derimot er tilnærmet 60 % av modellbyggets
utslipp.

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV

0.0 08.03.2018 Opprettet ALT IH

1.0 12.06.18
Beregninger tilpasset revidert skisseprosjekt og utvidet med teori om BREEAM
og LCC.

ALT IH
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1. LCC – LI VSLØPSKOSTN A DER
LCC – eller livsløpskostnader er en måte å se på kostnader som forløper gjennom hele livsløpet til et
produkt. Inkludert i betraktningen er investeringskostnader, levetid, forvaltning, drift, vedlikehold,
utvikling og eventuell restverdi ved avhending. LCC - beregninger utføres ofte for å danne et grunnlag
for et drift og vedlikeholdsbudsjett, men kan også utføres i en tidligere fase som et
beslutningsverktøy til å vurdere ulike
bygningsmessige eller tekniske valg.
Beregningen bør gjennomgå en inkrementell
pr osess med gradvise oppdateringer utover i
prosjektet.

Metoden i beregningen er en serie med
nåverdiberegninger, hvor man omregner
fremtidige kostnader til nåverdi ved hjelp av
en diskonteringsfaktor. Summen av alle
nåverdiberegningene i løpet av byggets
l evetid er den totale levetidskostnaden. For å
beregne en årskostnad (ÅK) fordeler man
denne totale nåverdien utover
analyseperioden, som her er levetiden i
bygget. Kalkulasjonsrenten består av en
langsiktig, sikker rente i kombinasjon med en
risikoavsetnin g.

Forutsetninger for LCC - analysen er en
konstant diskonteringsfaktor, konstante
vedlikeholdskostnader over levetiden og
tilnærmet samme investeringskostnad på
produkter i løpet av levetiden til bygget.

Figur 1 : Sammenhengen mellom kostnadsbegreper som inngår i livssykluskostnader for et
bygg, (kilde: Byggforsk 624.101)

1.1. VERKTØY
ISY Calcus er et kalkuleringsverktøy utarbeidet iht. NS 3454 – Livssykluskostnader for bygg, av
Norconsult som bruker informasjon fra d atabasen Norsk Prisbok til å fastsette livsløpskostnader .
Prisdatabasen følger utviklingen i byggebransjen og oppdateres to ganger i året, basert på
innsamling av relevant data. Ut ifra prosjektets BIM - modell av bygget hentes mengder og
informasjon om fors kjellige typer bygningsdeler. Kalkulasjonsverktøyet har en struktur med
kontoplan oppbygd etter NS3454 og NS3423.
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2. BREEAM - N OR
Prosjektet skal BREEAM - sertifiseres og ønsker å oppnå poeng under BREEAM - emnet MAN 02 –
Livsløpskostnader og levetidsplanlegging . BREEAM - NOR - manualen (2016) siterer følgende krav:

To poeng: beregning av et byggs livsløpskostnader (LLK)
1. Et byggs livsløpskostnader beregnes under steg 3 (ref. Bygg 21’s faseinndeling i figur 2), og
eventuelle konseptalternativer vurderes i samsvar med NS - ISO 15686 - 5:2008 Bygninger og
bygningsdeler – Levetidsplanlegging – Del 5: Livsløpskostnader.
2. Bere gningen gir en indikasjon på fremtidige gjenanskaffelseskostnader over en
analyseperiode fastsatt av byggherren (f.eks. 20, 30, 50 eller 60 år) og omfatter levetids - ,
vedlikeholds - og driftskostnader .
3. Det dokumenteres, med relevante eksempler fra prosje kteringsteamet, hvordan denne
beregningen har påvirket utforming og spesifisering av bygg og installasjoner for å
minimalisere livsløpskostnadene og maksimere den kritiske verdien.

SN2.5 Analyseperiode for beregning av et byggs livsløpskostnader Analyseperioden bør helst
fastsettes av byggherren i samsvar med byggets forventede levetid. Men dersom byggets
forventede levetid ennå ikke er formelt avtalt (fordi det ennå er tidlig i prosjekteringsfasen),
bør forventet levetid på 60 år brukes som stand ard i modellen.

Denne rapporten dekker krav 1 og 2 (2a og 2b). Det bekreftes at beregningene er utført i løpet av
steg 3 iht. Bygg 21’s faseinndeling. Beregningene er utført iht. ISO 15686 - 5, og det er brukt
levetidskostnader og ikke totale levetidskostna der iht. definisjonen i nevnte standar d . Beregningene
er utført på et systemnivå som representerer hvor langt prosjektet har kommet i prosjekteringen.

3. M ODELLI N VEN TAR
LCC - modellen har fokus på de store bygningsdelene yttervegg er, innervegger, dekker og
bæresystemer . Beregningen inkluderer ikke møblement , utomhusarbeider, prisstigning til
byggestart/byggeperioden, finanskostnader, tomtekostnad eller inntekstelemen ter. Forventede
r enholdskostnader og kostnader forbundet med forvaltning og administrasjon av eiendommen er
inkludert . På grunn disse avgrensningene og rammene er LCC - analysen fokusert rundt materialvalg
og pr oduktvalg og konsekvensene disse har på livsløpskostnaden til bygget.

Elementene i beregningen er opprettet på grunnlag av informasjon f ra arkitekt, samt deres modell.
Prisene brukt i modellen er fra ISY Calcus sitt elementregister . Om det har vært et element som ikke
passet med elementregisteret, har det blitt laget egendefinerte elementer ved hjelp av ISY Calcus
sitt prisregister. Enhetspriser et tatt fra prisdatabasen Norsk prisbok, versjon 2017 - 01 som følger NS
3453:2016 – Spesifikasjon av kostnader i et byggeprosjekt. Prisene i Norsk Prisbok er basert på
østlandspriser, statistikk for vinnende anbud og utstrakt kommunikasjon med markedet. En
enhetspris inneholder timesverk, materialforbruk, spill og påslag. Kalkylen inneholder ikke kostnader
ved forsinkelser, administrasjonskostnader i forbindelse med byggeprosjektet eller transport til
byggeplass. Forventede utskiftningskostnade r og vedlikeholdsintervaller er basert på forventet
levetid og «normal bruk».
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Overordnet geometrisk informasjon om modellen og referansebygger presenteres i tabellen under .

Tabell 1 : Geometriske verdier fra arealoversikt

4. RESU LTATER
En tidligfaseberegning av LCC - kostnader for prosjektet er utført . F orutsetning en for beregningen er
at bæresystemet er utført i massivtre, unntatt kjelleretasjen som utføres i betong. Beregningen er
basert på prisbokas elementregister og p rislinjer for et modellbygg for et sykehjem. Ikke inkludert i
beregningen er kontoplan 7, 8 og 9 som omhandler støttekostnader til kjernevirksomheten ,
virksomhetsspesifikke kostnader og inntektselementer. I ht. til NS3454 er disse delene av LCC -
beregningen ikke obligatoriske, men kan utarbeides videre utover i prosjektet med suppleringer fra
brukerne av bygget for et mer helhetlig kostnadsbilde .

Den totale ÅK/BTA er 2 791,8 for prosjektet sett over en tidshorisont på 60 år . Tabell 2 viser
fordelingen av kostnadene pr konto og figur 2 vider kostnadsforløpet over 60 år.

Tabell 2 : oversikt over LCC - kalkyle, kontoplan 1 - 9, Heradsbygda Omsorgssenter



1701404 - RIM - 002 - 20180308 Side 5 av 8

Figur 2 : Kostnadene fordelt på tidshorisonten på 60 år.
Figu rforklaring:

o Grå, 1. søyle: Investerings og prosjektkostnader
o Lilla: Forvaltningskostnader
o Grønn: Drift og vedlikeholdskostnader
o Rød: Utskiftnings og vedlikeholdskostnader
o Sort: Forsyningskostnader
o Blå: Renholdskostnader

Til sammenligning viser tabell 3 prisbokas modellbygg for et sykehjem bygget med konvensjonelle
materialer. Disse beregningene er basert på den samme geometrien og arealf or delingen som
Heradsbygda Omsorgssente r.

Her er den totale ÅK/BTA 2 7 94,8 , som er tilnærmet lik årskostnaden beregnet for Heradsbygda
Omsorgssenter . Både renholdskostnader og forvaltningskostnader antas å være identiske for de to
byggene. Utendørsarbeider, prisstigning, finanskostnader, løstinventar, tomtekostnader eller
forsikringer er ikke medtatt i beregninge n og antas uavhengig av valg av bærekonstruksjon. Derfor
vil ikke disse elementene påvirke det relative forholdet mellom de to modellene.

Tabellene viser at bruk av massivtre gir en økt investeringskostnad i forhold til modellbygget.
Forsyningskostnadene, utskiftning og vedlikeholdskostnader antas derimot å være relativt lavere
pga. passivhusstandard på klimaskallet og levetiden til materialene.
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Tabell 3 : oversikt over LCC - kalkyle, kontoplan 1 - 9, Modellbygg, Sykehjem.

Modellbygget er kun et overordnet utgangspunkt for sammenligning , og er ikke en eksakt
fremstilling av hvordan prosjektet ville sett ut dersom Heradsbygda skulle bygges med et
konvensjonelt bæresystem. Derfor kan modellbygget inneholde eksempelvis større risiko eller
dyrere løsninger enn det prosjektet ville valgt. En annen feilkilde kan være ulikheter i kostnader
knyttet til administrasjon og drift av byggeplassen og prosjekteringskostnader . I denne
sammenligningen er disse kostandene antatt like .

5. CO2 - KALKYLE
D e s amme modellene er brukt for å beregne en CO2- kalkyle basert på materialvalg og CO2-
ekvivalente utslipp i prisboka . Utsl i ppene er presentert for materialene og er fra vugge - til - port , se
figur 5 . Resultatene for CO2- kalkylen viser at klimagassutslippene for Heradsbygda utført i massivtre
er omtren t 60 % av klimagassutslippene for modellbygget som bruker betong og stål som
bærekonstruksjon.

Dette regnskapet inkluderer hverken utomhus eller løst inventar. Dersom disse postene inkluderes,
kan dette påvirke fordelingen av utslippene i klimagassregnskapet, men det antas at endringen ikke
vil være betydelig , og dermed ikke vil rokke ved konklusjonen om at bruk av massivtre som
bærekonstruksjon har et mye lavere klimagassutlsipp.



1701404 - RIM - 002 - 20180308 Side 7 av 8

Figur 3 : oversikt over klimagassuts l ipp for Heradsbygda Omsorgssenter (t.v.) og modellbygget (t.h.).

6. I N N EKLI M A
Bruk av massivtre åpner for å utnytte d en hygrotermiske effekten som inntreffer når man har
eksponert treverk i en bygning. Dette forutsetter at treverket behandles på riktig måte slik at
forskjeller i fuktighet og temperatur kan resultere i energibesparelse for bygget. Her kan
hygroskopiske overflater fungere som en fuktbuffer , noe som gir et bedre innemiljø og redusert fare
f or biologisk vekst i konstruksjonen . Ubehandlet trevirke har lite emisjon er og kan derfor bidra til et
godt inneklima , forutsatt en tilstrekkelig tørkeperiode for trekonstruksjonen for å unngå mugg og
soppdannelse . I følge Norsk Treteknisk Institutt kan br uk av synlige treoverflater virke positivt på
brukernes velvære . Det kan virke stressreduserende med bruk av tilstedeværelse av naturlige
elementer i det bygde miljø.

Alle de overnevnte fordelen e o g effektene er vanskelige å kvantifisere i priskostnader , m en inngår
blant kvaliteten e til et bygg oppført i massivtre.
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7. OPPSU M M ERI N G
Det er utarbeidet en LCC - modell i ISY - Calcus basert på prosjektets I FC - modell , prisboka 2017 og
tilhørende informasjon om materialvalg. Resultatene av livløpskostnadsberegningen på denne
modellen viser at forskjellene i årskostnad er små , sammenlignet med et referansebygg med
konvensjonelle byggematerialer.

CO2- kalkylen basert på samme modell viser et klimagassutslipp på 60 % av referansebygget for
materialene i prosjektet.

Disse beregningene bør oppdateres e ttersom prosjektet utvikle s og detaljeringsgraden øker.

WSP Engineering AS

X
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X Ingrid Hauan
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Signert av: Ingrid Bjerke Hauan
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Heradsbygda omsorgssenter - Ringerike kommune - 435
Detaljregulering - offentlig ettersyn – uttalelse om kulturminner

Det vises til brev av 08.05.2018 angående offentlig ettersyn av detaljregulering for Heradsbygda
omsorgsenter.

Kort om planen
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av nye Heradsbygda omsorgssenter
som skal bestå av omsorgsboliger, dagaktivitetssenter og base for hjemmetjeneste. Foreslåtte
reguleringsformål er Offentlig bygning med tilhørende teknisk infrastruktur.

Automatisk fredete kulturminner
Vi har ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner i planområdet. Planområdet er allerede
utbygd, og vi forventer ikke å finne bevarte automatisk fredete kulturminner her. Vi har derfor
ingen merkander til planforslaget.

Bygningsvern
Vi har ingen merknader til planforslaget når det gjelder bygningsvern og etterreformatoriske
kulturminner.

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Lars Hovland
fylkeskonservator rådgiver arkeologi

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Ringerike kommune
Pb 123 sentrum
3502 Hønefoss

Vår dato:  28.06.2018  Vår referanse:  2017/15734 - 7 Vår saksbehandler:
Deres dato:  08.05.2018  Deres referanse: Lars Hovland , tlf. 32 80 86 64

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Hvis du ønsker å svare elektronisk: www.bfk.no/edialog (kan også benyttes til sensitive
opplysninger). Eventuelt www.bfk.no – under kontakt oss.

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN



Vår dato: 22.06.2018 
Vår referanse: 2017/5526 
Arkivnr.: 421.3 
Deres referanse: 17/2958-17 
Saksbehandler: Brede Kihle 
Innvalgstelefon: 32266865

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no 
Fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111 
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Ringerike kommune  
Postboks 123 Sentrum 
3502  Hønefoss  
 
 
 
Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for 
Heradsbygda omsorgssenter 
 

Ringerike kommune har i brev av 8. mai 2018 oversendt forslag til detaljregulering for 
Heradsbygda omsorgssenter. 
 
Planforslaget legger til rette for etablering av et nytt omsorgssenter som skal bestå av 
omsorgsboliger, dagaktivitetssenter og base for hjemmetjenesten. Planforslaget er i tråd med 
gjeldende kommuneplan hvor området er avsatt til offentlig bebyggelse. 
 
Vi har i brev av 2. oktober 2017 kommet med uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid. 
Vi ba om at forhold knyttet til støy, trafikksikkerhet, landskap, naturmangfold, klima og 
energi og universell utforing ble tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. 
 
Etter en gjennomgang av planforslaget er det først og fremst ivaretakelse av nasjonale 
føringer knyttet til støy som vi har merknader til. 
 
Det er utarbeidet en støyanalyse som dokumenterer at deler av tomta er støyutsatt for 
trafikkstøy fra Heradsbygdveien. Planforslaget skal legge til rette for et institusjonsbygg for 
sårbare grupper hvor det er spesielt viktig å sikre god miljøkvalitet. Det er derfor viktig at 
planforslaget har juridisk bindende bestemmelser som ivaretar de nasjonale føringene om 
støy. For vegtrafikk er den nasjonale støygrensen for støyfølsomme bruksformål satt til Lden = 
55 dB, jf. tabell 3 i støyretningslinjen T-1442. I støyutsatt fasade og for uteområdet er det 
viktig at denne støygrensen ikke overskrides. 
 
I planforslaget er støysonen regulert inn i plankartet og det er foreslått bestemmelser med 
henvisning til støyretningslinjen. Vi mener det er bra at støyen i området er kartlagt og at 
dette er innarbeidet i plankartet med tilhørende bestemmelser. For at anbefalt støygrense skal 
bli juridisk bindende for planen, er det nødvendig å presisere hvilken støygrense som gjelder 
for planen. Fylkesmannen har erfaring med at støyretningslinjen tolkes litt forskjellig. Det er 
derfor viktig at bestemmelsene er tydelige på hva som gjelder. 
 
Vi ber om at det innarbeides et krav i bestemmelsene om at alle omsorgsboligene skal ha 
støyverdier som ikke overstiger Lden = 55 dB utenfor vindu i støyutsatt fasade mot 
Heradsbygdveien. Tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyverdier må være gjennomført og 
dokumentert før det blir gitt brukstillatelse til de planlagte boligene. 
 
Fylkesmannen fremmer ikke innsigelse til planforslaget under forutsetning av at dette blir 
innarbeidet i den endelige planen. Det betyr at kommunen ikke har anledning til å vedta 
detaljplanen uten at dette kravet blir innarbeidet i bestemmelsene. 
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Vi ber om å bli orientert om kommunens videre behandling av planforslaget for Heradsbygda 
omsorgssenter.   
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Eli Kristin Nordsiden 
avdelingsdirektør 
 
 

  Brede Kihle 
   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
Kopi til: 
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen 
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal 
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Sør Postboks 2124 3103 Tønsberg 
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NVEs generelle uttalelse - Offentlig ettersyn - Detaljregulering for
Heradsbygda omsorgssenter - Ringerike kommune - Plan 0605 435

Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 8.5.201-8.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og

grunnvann, og anÌegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning

om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og

bygningsloven.

NVE prioriterer å gi uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete

problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i
arealplanleggingen. der vi ber kommunen om å skrive tydelig i oversendelsesbrevet hva en eventuelt

ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se at det er bedt om slik bistand.

NVE gir derfor ikke konk:ret uttalelse i denne saken.

For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til NVEs veileder 2/2017

Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområde i arealplanlegging. og øwig
veiledningsmateriell på NVEs nettsider www.nve.no/arealplan.

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og

skredfare i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner, slik at ny utbygging blir tilstrekkelig sikker.

Dette gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.

Hvis det likevel er behov for IYVEs bistand i saken kan NVE Region sør kontaktes med en konkret
forespørsel.

Saksbehandler:

Heidi Mathea Henriksen

2295975911Ính@nve.no

E-post: nve@nve.no, Posttroks 5091, Majorstuen,030l oSLo, Telefon: 09575, lnternett: w.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 ¡rVA Bankkonto: 7694 05 08971

Region Midt-Norge

Abels gate 9

Reg¡on Nord

Kongens gate 14-18

8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7

Postboks 2124

3103 TøNSBERG

Region Vest

Naustdalsvegen. 1B

6800 FøRDE

Region øst

Vangsveien 73

Postboks 4223

2307 HAMAR7O3O TRONDHEI¡/



H Side 2

Med hilsen

Anne Cathrine Sverdrup

regionsjef

Kopi til:

Fylkesmannen i Buskerud

Heidi Mathea Henriksen

senioringeniør

Dokumentet sendes uten underslcrifi. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Tollbugata 2 Statens vegvesen

Region sør firmapost - sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Regnskap

Postboks 723 Stoa Postboks 702

4808 ARENDAL Org.nr: 971 032081 981 5 Vadsø

Ringerike kommune

Postboks 1 23 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Anne - Mette Bjertnæs /

3221 4342

1 7/1 42843 - 5 1 3.06.201 8

Svar - høring og offentlig ettersyn av 0605 _435 - regulering for

Heradsbygda omsorgssenter

Vi har mottatt varsel på overnevnte plan. Ved bygging av vendesløyfe utenfor

hovedinngangen må ikke fylkesvegen undergrave s og at det ikke oppstår behov for

rekkverk.

Det er nevnt at vi har forhåndsgodkjent planene. Vi forhåndsgodkjenner ingen planer, men vi

har sagt hva vi kan godta og ikke godta i forhold til Statens vegvesen sine vegnormaler.

Ellers ingen kommentarer.

Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Bjertnæs Anne - Mette

Sen ioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .



Mary Kjekshus
Heradsbygdvn. 26
351,8 Honefoss
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Ringerike kommune
Areal og byplankontoret
Postboks L23 Sentrum
3502 Honefoss

Dokid:
1 8056848
(17t2e58-22)
Uttalelse

Honefoss. 2L.06.20L8

Saksnr. L7/2958-t7

Innledningsvis vil jeg få uttrykke skuffelse over
avgjorelsen om å bygge omsorgsboliger, lkke sykehjem.
Som pårorende til en som slapp gjennom nåIoyet til
plass på sykehjem (noen rnå do forst) , vil jeg si at om-
sorgsbolig er intet alternativ for demente som trenger
tilsyn og pass hele dognet. Av de 62 beboerne på
I{Onefoss sykehjem er ihvertfall 20 avhengig av plass
på sykehjem.

Sentraliseringen av hjemmetjensten bor ikke gjennom-
fores. Dette er en vj-rksomhet som foregår 365 dager i
året, fra tid1 ig morgen qif sent på kveld. Det blir
kjort ti1 og fra hele dag,en. Når man da skal betjene
klientell på den andre siden av byen blir det uforholds-
messig lang kjorevei t 09 ikke minst slosing av tid.
Økning av trafikken vil bti svært merkbar for naboene.

"WUtnyttelsesgraden -ãv tomta synes å være for stor.
På kartutsnittet ser, ut som adkomstveien til eksiste-
rende omsorgsbolige/ og de to "spesielle boligene" er
tatt med i det oppgitte arealet for tomta.

Komrnunen bor ta hensyn til hele nabolaget ved å
redusere grunnflate og garasjeanlegg:

l_

2

3

4

antaII boenheter reduseres
fjerne lokaler for Honefoss sykehjem
senter for dagaktiviteter blir værende
planlagt gront areal flyttes "ut i det

på Austjord
f ritt

Ved reduksjon av grunnflaten kan avstanden til nabo
eiendommene okes, spesielt til 55/5 og 55/36- samtlige
eiendommer, untatt ovennevnte, har eksisterende vei
som ski1 le mellom bolig og nytt bygg.

Med hilsen

P. S. Jeg ble ikke vars let orn



ivlary K j eJ<shus
Heradsbygdvn.
351 8 Honefoss
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Ringerike kommune
Areal og byplankontoret
Postboks L23 Sentrum
3502 Honefoss

Honefossr 03.07.20L8

Saksnr. L7/2958-L7

I Ringerikes Blad 27.06.20L8 etterlyser
Brit Walbækken BohIer vedtak om nedleggelse av
Honefoss sykehjem.

i{ed referanse ti1 ovenstående og mine merk-
nader i brev 2L.06.20L8 vil jeg tro at regu-
leringsplanen må b1 i stilt i bero inntil dette
er avklart.

Kartutsnittet burde vist omrisset av det
nye bygg og ikke omrisset av bygningene som er
revet.

Nær grensen til den nord-ostlige del av
kommunens tomt står det flere trær på min
ej-endom. Hvis skade oppstår på disse under
byggingen vil jeg kreve erstatning.

Ivied hilsen

, 4v^

Dokid:
18062023
(17t2s58-26)
Uttalelse
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Framdriftsplan og saksbehandling, datert 22.01.2018 
Tidsplan 
Tidsplanen forutsetter en ideell planprosess og tar ikke høyde for eventuelle tilleggsutredninger, forlengelse av høringsfrister, innsigelser el.l.  
 

Aktivitet Jan. 
2018 

Febru
ar 

Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November 

Utarbeidelse av planforslag og trafikkanalysen            

Fristen for å levere første grov utkast som 
ettersendes SVV for forhåndshøring er 

12.februar. (kan prøve å forhandle til 19.02) 

 12.02          

Forhåndshøring og møte med SVV 5.mars i 
Drammen.  

  5.03         

Revidering/arbeid med planutkast            
Ferdig utkast fra konsulent 16.april. Saksbehandler 
ferdig med saksdok. Til 20.04! 

   16.04        

HMA – Politisk vedtak om offentlig ettersyn - 1. 
gangs behandling av planforslag. 

    7.mai       

Annonse i Ringerikes blad lørdag 12.mai. Sendes 
senest 8.mai! 

    12.mai       

Høring og offentlig ettersyn 6 uker med fristen 
25.juni 

     høringsfr
ist 23.juni 

     

Merknadsbehandling/ Bearbeiding av planforslag 
konsulent/kommune 

           

Fristen fra konsulent på merknadsbehandling – 
utarbeidelse av endelig planforslag. 20.juli. 

      20.juli     

Fristen for saksbehandleren for saksfremlegg er 
27.juli 

      27.juli     

HMA - 2. gangs behandling/sluttbehandling 
(forhåpentligvis). 13. august 

       13. august Evt. 10 sept.   

Formannskapet - 2. gangs 

behandling/sluttbehandling (forhåpentligvis). 28. 
august 

       28. august Evt. 25 sept.   

Kommunestyret - 2.gangs behandling/vedtak av 
planen. 6.september 

        6.sept. Evt. 11 okt.  

Eventuell klagebehandling 3 uker. Frist for å 
komme med evt klage er 27.sept 

        klagefrist er 
27.sept 

 Evt. klagefrist 
1. nov. 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4584-2  Arkiv: 610  

 

Sak: 125/18 

 

Saksprotokoll - Arealer i kommunen for bygging av et utendørs flerbruksanlegg for 

stimulering til økt aktivitet for barn og ung  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Kartlagte egnede arealer i kommunen for bygging av et utendørs flerbruksanlegg for 

stimulering til økt aktivitet for barn og unge, tas til orientering. 

 
 

Behandling i Formannskapet 25.09.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4584-1   Arkiv:   

 

 

Arealer i kommunen for bygging av et utendørs flerbruksanlegg for stimulering 

til økt aktivitet for barn og unge  
 

Forslag til vedtak: 

 

Kartlagte egnede arealer i kommunen for bygging av et utendørs flerbruksanlegg for 

stimulering til økt aktivitet for barn og unge, tas til orientering. 

 

 

  

Sammendrag 

Kommunen har flere området som det kan være mulig å etablere til utendørs flerbruksanlegg, 

men disse områdene må prosjekteres og regulere til ønsket formål/aktivitet for å avklare om 

det er mulig å gjennomføre. 

 

En plan og prioriteringsliste over idrettsanlegg er under utarbeidelse i samarbeid med 

Idrettsrådet. Den er planlagt fremlagt i løpet av året. 

Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg bør revideres og vurdere nærmere utendørs 

flerbruksanlegg mtp. finansiering, drift/vedlikehold, aktivitet og hvilken lokaliseringsstrategi 

som skal velges. 

Områderegulering Hønefoss ivaretar eventuelle behov for utendørs flerbruksanlegg innenfor 

planområdet.   

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret ba rådmannen kartlegge egnede arealer i kommunen for bygging av et 

utendørs flerbruksanlegg for stimulering til økt aktivitet for barn og unge. Dette kan være 

mindre utendørs anlegg som for eksempel små klatreanlegg, BMX-sykling, skateanlegg og 

aktiviteter som ikke har tilrettelagte arealer i dag. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune har utarbeidet kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg 2014-2026. 

Det er planlagt å rullere denne og utarbeide en enklere utgave som stort sett tar for seg 

anleggsutbygging i kommunen. Rullering av planen er ikke gjennomført, men det er under 

utarbeidelse en plan og prioriteringsliste i samarbeid med Idrettsrådet. Denne er planlagt å bli 

lagt til politisk behandling i løpet av året. 

 



- 

Det etableres nå flerbrukshall i tilknytning til Benterud skole og det planlegges i tilknytning 

til nye Ullerål skole. For Hov ungdomsskole vil det blir vurdert om det skal etableres 

flerbrukshall eller om Ringerikshallen skal oppgraderes. Utover dette så er det begrenset med 

regulerte områder til bygging av utendørs flerbruksanlegg. Det er etablert en aktivitetspark på 

Livbanen i Hønefoss. Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg 2014-2026, se vedlegg, 

mener det bør være 6 flerbrukshaller med internasjonale mål til en befolkning på ca. 30 000 

innbyggere. 

 

Ringerike kommune har i stor grad fokusert på utvikling av de kommunale skolene, 

barnehagene og idrettsanleggene. Det vil være naturlig å etablere flerbruksanlegg og 

lavterskel tilbud i tilknytning til disse siden infrastrukturen som gangvei, parkering etc. 

allerede er etablert og de ligger sentralt for innbyggerne i de forskjellige satsingsområdene. 

Dette var også et moment som er tatt opp i mulighetsstudie om byidrett i sentrum fra 

Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg 2014-2026.  Her ble det vurdert alternative 

lokaliseringsstrategier: 

1. Samle all aktivitet på ett sted  

2. Spre aktivitetene jevnt utover på flere steder  

3. Konsentrere seg om å etablere ett område med mesteparten av aktivitetene, og spre 

de resterende aktivitetene til andre strategiske områder.  

 

Ved å samle all aktivitet på et sted vil det være større mulighet for at man får aktivitet på 

stedet gjennom hele døgnet og bruken av de ulike innretninger kan variere gjennom døgnet og 

årstidene. Om en sprer aktivitetene vil en kunne gi et tilbud og aktivisere flere steder av byen.  

 

Vi har vurdert arealer i tilknytning til de kommunale skolene og idrettsanlegg som i dag er 

ubebygd. I listen nedenfor har vi kun sett på om det er ubebygd og kommunal eid tomt. Hvis 

det skal gjennomføres etablering av lavterskeltilbud eller flerbrukshall vil det være behov for 

å prosjektere dette nærmere og eventuelt regulere området til ønsket formål for å avklare om 

det er mulig å gjennomføre. 

 

Gnr/bnr Eiendomsnavn  Ca. arealer m² 

38/37 Eikli skole 300 + 1800 

318/346 Schjongslunden Ikke definert areal 

273/44 Hallingby skole Ikke definert areal 

136/4 

+132/95 

Vang skole 10000 

136/4 Haugsbygd ungdomsskole 4500 

61/13 Heggen barnehage 3000 

87/408 Hov ungdomsskole 14000 

317/156 Hønefoss skole 4000 

39/160 Kirkeskolen 1000 

305/13 Nes skole (har sykkelbane, skateboard rampe 

og motorikkbane  i dag) 

16000 

305/109 Nes skole (søndre del) 6000 

305/2 Nes skole (foreligger søknad om lysløype) 6000 

148/115 Sokna skole 30000 



- 

148/313 Sokna skole 16000 

148/314 Sokna skole 9400 

148/9 Sokna skole 12000 

244/293 Tyristrand skole 2000 

49/1/2 Veien skole (leid areal) 7000 

49/276 Veienmarka ungdomsskole 15000 

57/95 Helgerud skole 15000 

 
I tillegg til skole og idrettsområder er det områder som ikke er bebygd som ligger på Hvelven, 

Hovsmarka, Rundtom, båthustangen o.l. som kan kanskje benyttes til lavterskeltilbud. Om det 

er behov for å omregulere vil være avhengig av hvilken tiltak som man ønsker å etablere og 

det er en prosess som må avklares med Miljø- og arealforvaltning fra prosjekt til prosjekt. I 

Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg 2014-2026 var mulighetsstudiet for byidrett 

avgrenset til Eikli i sør, Tolpinrud og Veien i vest og Holtangen i Nord. Enkelte av disse er 

sammenfallende med listen ovenfor, mens andre har vi ikke tatt med i vurderingen. 

Områderegulering for Hønefoss ivaretar interessen for utendørs flerbruksanlegg i 

reguleringsområdet og blir arbeidet med i den planen. 

 

Hvis man skal etablere flere utendørs flerbruksanlegg må man arbeide med dette videre. Her 

vil det kanskje være hensiktsmessig å gjøre dette i sammenheng med en rullering av 

kommunalplan for idrett- og friluftsanlegg. Planen må se på hvordan finansiering av 

prosjektene, behovet for midler til drift/vedlikehold av anleggene, hvilken type aktivitet 

(organisert/ikke organisert). I tillegg må det vurderes hvilken lokaliseringsstrategi som man 

skal velge for de forskjellige områdene. Anleggene bør opparbeide løsninger slik at det er 

flere som kan bruke området til samme tid og løsninger som gjør at en kan drive med en type 

aktivitet om sommeren og en annen aktivitet om vinteren. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg 2014-2026 omhanlder utendørs 

flerbruksanlegg, men det er ikke detaljert hvor disse skal være. 

Behov for å omregulere vil være avhengig av hvilke tiltak som skal etableres og det må 

avklares fra prosjekt til prosjekt. 

Områderegulering Hønefoss ivaretar eventuelle behov for utendørs flerbruksanlegg innenfor 

planområdet.   

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannens mener dette gir en tilfredsstillende overordnet kartlegging av egnede arealer i 

kommunen som kan brukes til utendørs aktivitet for å stimulere til økt aktivitet for barn og 

unge. Om det er mulig å realisere tiltakene vil være avhengig av tiltaket og om det er mulig å 

realisere prosjektet innenfor de områdene som er kartlagt. Rådmannen anbefaler at 

kartleggingen tas til orientering. 

 

Vedlegg 

Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg 2014-2026 

 

 

 Ringerike kommune, 10.08.2018 

 

 Tore Isaksen 



- 

 rådmann 

 

 

leder: Cornelis Cliteur 

 

saksbehandler: Per Christian Frøislie 
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 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTS- OG FRILUFTSANLEGG I 

RINGERIKE 2014 – 2026 

 

 

1. INNLEDNING 

 

Gjennom kommunens overordnede planlegging fastsettes mål for de ulike 

virksomheter. Det kommunale plansystemet består av en rekke ulike plandokumenter 

som sammen utgjør et samspill som skal beskrive lokalsamfunnets utfordringer og 

muligheter. Gjennom kommuneplanleggingen settes mål for utviklingen innenfor et 

spekter av samfunnsområder. De overordnede målene fastsettes i en kommuneplan 

som er langsiktig. Måldelen av kommuneplanen er et verktøy for langsiktige 

avveininger og prioriteringer. Den langsiktige delen består også av en arealdel. 

Arealdelen er kommunens overordna plan for arealer, hjemlet i plan- og 

bygningsloven. I gjeldende arealdel er det blant annet avsatt områder for følgende 

formål: friområder, idrettsanlegg, landbruks- natur-  og friluftsområder.  

Revidering av gjeldende kommuneplan er under arbeid, både areal- og samfunnsdel. 

Gjennom kommunens handlingsprogram og økonomiplan prioriteres kommunens 

ulike tiltak og kommunens oppgaver. Innenfor en rekke samfunnsområder utarbeides 

det egne kommunedelplaner for at man skal kunne gå grundigere inn i 

problemstillingene. 

Kommunedelplan for idretts- og friluftsliv er planverktøyet for lokalsamfunnets 

ønsker, mål og prioriteringer for idretts- og friluftssektoren. Den danner også 

grunnlaget for søknader om spillemidler. 

1.2. Bakgrunn og prosess 

Kulturdepartementet framsatte i 1988 krav om at kommunene skulle utarbeide planer 

for utbygging av idrettsanlegg. Bakgrunnen for plankravet er at opparbeidelse og 

tilrettelegging av områder og anlegg for idrett og friluftsliv skal avklares gjennom en 

bred kommunal planprosess der alle aktører kan delta. 

Plankravet ble avløst av et nytt krav fra Kulturdepartementet gjennom rundskriv V-

35/93 hvor kravet også ble utvidet til å gjelde nærmiljøanlegg, anlegg og områder for 

friluftsliv og rehabilitering av idrettsanlegg. I den senere tid har begrepet idrett blitt 

utvidet til også å gjelde en rekke mer mosjonspregede aktiviteter og friluftsliv i 

nærmiljøet.  

Det er også et krav fra Kulturdepartementet at planen utarbeides som en 

kommuneplan, dvs følger Plan- og bygningslovens bestemmelser vedrørende 
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planprosess. Dette stiller videre krav til rulleringer (kortsiktig handlingsprogram), 

samordning og medvirkning. 

1.3 Definisjoner 

I arbeidet med planen har vi valgt følgende definisjoner for en del sentrale begrep: 

Fysisk aktivitet 

 Aktivitet i form av trening eller mosjon organisert i og utenfor lag tilsluttet 

idrettsforbundet. 

 Egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og 

aktiviteter preget av lek. 

Idrett 

Med idrett forstås aktivitet i form av trening eller konkurranser i den organiserte 

idretten. 

Friluftsliv 

Opphold og fysisk aktivitet i friluft med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. I 

Ringerike innebærer dette også friluftsaktivitet i bykjernen og sentrumsnære 

områder. 

Ordinære idrettsanlegg 

Ordinære idrettsanlegg er i hovedsak nært knyttet til konkurranse- og 

treningsvirksomhet for den organiserte idretten. De tekniske krav til mål og utforming 

av anleggene tar utgangspunkt i konkurransereglene til det enkelte særforbund. 

Nærmiljøanlegg 

Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet. 

Anleggene ligger i hovedsak i tilknytning til bo- eller oppholdsområder. 

Nærmiljøanlegg er ikke utformet for å dekke behovet for anlegg til organisert idrettslig 

aktivitet eller ordinær konkurranseidrett. 

Frilufts- og friområder 

Frilufts- og friområder er områder regulert for bruk av allmenheten. Eksempelvis 

parker, turveger, anlegg for lek, idrett og sport og områder i sjøen for slik virksomhet. 

I tillegg kommer utmarksområder som brukes med hjemmel i allemannsretten 

 

2. FØRINGER FOR ARBEIDET 
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2.1 Statlige føringer 

Statlige føringer - idrett 

Statens idrettspolitikk er nedfelt i St.meld nr 26 (2011-2012) «Den norske 

idrettsmodellen». Det er Kulturdepartementet som har ansvar for oppfølging av den 

statlige idrettspolitikken. Et viktig virkemiddel er tilretteleggingen for anleggsutbygging 

gjennom støtte fra spillemidlene. 

Den overordnede visjonen for statlig idrettspolitikk er idrett og fysisk aktivitet for alle. 

Dette innebærer at staten skal legge til rette for at alle som ønsker det skal ha 

mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet. 

Barn og unge er de viktigste målgruppene for den statlige anleggspolitikken. Barn er 

aldersgruppen 6-12 år, mens ungdom er definert som aldersgruppen 13-19 år. 

Regjeringen vil legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne 

delta i idrett og fysisk aktivitet ut fra sine ønsker og forutsetninger. Det er også et mål 

å legge til rette for at personer som i dag er fysisk inaktive kommer i aktivitet. 

Statlige føringer – folkehelse og friluftsliv  

Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, utjevner 

sosiale helseforskjeller, og sikrer at folkehelse prioriteres. Det skal satses på 

langsiktig og systematisk arbeid. Kommuner og fylkeskommuner skal identifisere 

utfordringer, fastsette mål og strategier i kommuneplaner og iverksette tiltak. 

Kommuner skal legge til rette for samarbeid med frivillige.  

2.2 Lokale føringer 

Det vises til «Kommunal planstrategi», vedtatt i kommunestyret 20.06.2013, sak 

75/13 der rullering av kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg er tatt med i 

tabellen over planbehov. 

Kommunedelplanen skal bidra til å etterkomme de allerede vedtatte mål i 

Kommuneplan for Ringerike kommune 2007-2019, vedtatt 30.08.2007. I 

kommuneplanens punkt 4.1. står det at det skal sikres tilstrekkelige arealer for 

boliger, handel, næring service, kultur og idrett, som kan bidra til å underbygge byens 

funksjon som regionhovedstad. Kommunedelplanen for gående og syklende og 

Grønn Plakat skal legges til grunn for planarbeidet. 

I Folkehelsemeldingen 2012-2030 som ble vedtatt i kommunestyret 21.02.2013 heter 

det: «Barn og unge: Det vises til Folkehelsemeldingen for Ringerike som ble vedtatt 

21.02.13. Her er en av visjonene "Ringerike – best for barn". Meldinga inneholder en 

rekke mål og tiltak som bygger opp under visjonen. Med bakgrunn i dette vil barn bli 

et viktig tema i kommunens planarbeid framover. Det blir viktig å ha fokus på forhold 

som kan påvirke barns oppvekstmiljø. Det vises til planprogrammets kapittel 6.2 hvor 
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det gjøres nærmere rede for opplegg for medvirkning og involvering av barn og unge 

i kommuneplanprosessen. Barn har rett til lek og fritid, og når det gjelder arealbruk 

ivaretas dette blant annet i planbestemmelser med krav om opparbeiding av 

lekearealer. Registrering av barnetråkk er en egen metodikk som kan være godt 

redskap i ulike planarbeider. Barnetråkk skal gjennomføres på skolene i de prioriterte 

områdene, jf. sak om Livskraftige lokalsamfunn.» 

Man ønsker å legge til rette for en økt befolkningstetthet i Hønefoss sentrum, og i 

noen tettsteder. Nærmiljøanlegg for ungdom, f.eks. skateanlegg kan være alternative 

supplement til tradisjonelle idrettstilbud og være svært nyttig som et tilbud til 

byungdom.  

I sak om Livskraftige lokalsamfunn ble 7 områder prioritert for utvikling og vekst: Nes 

i Ådal, Hallingby, Hønefoss, Haugsbygd, Heradsbygda, Ask/Tyristrand og Sokna. 

(formannskapet 14.03.2013, sak 56/13.) 

2.3. Idrettens føringer 

Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er idrettens 

øverste organ. NIF har som formål: «NIF skal arbeide for at alle mennesker gis 

mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. Organisasjonen skal være en 

positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon som 

folkebevegelse og drivkraft i samfunnet. Organisasjonens arbeid skal preges av 

frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygges på 

grunnverdier som idrettsglede, felleskap, helse og ærlighet.» 

På idrettstinget i 2011 ble det vedtatt et idrettspolitisk dokument som gjelder 

tingperioden 2011-2015. Dokumentet inneholder en rekke målsettinger som idretten 

skal arbeide mot. I forordet står det blant annet: «En åpen og inkluderende idrett er 

valgt som hovedmål for idrettsperioden. Dette målet utfordrer oss alle på en rekke 

grunnleggende forhold og sammenhenger som er viktig for norsk idrett, som 

integrering, likeverd, toleranse, forståelse og respekt. Frivilligheten i idretten må gis 

nye vekstvilkår dersom målet om en åpen og mer inkluderende idrett skal nås og 

følgende innsatsområder er prioritert: 

 Aktiviteten i fokus, økt satsning på kompetanse 

- Å gjøre organisasjonen mer effektiv, skape mer aktivitet for hver krone 

 Sikre idrettens langsiktige finansiering på alle nivåer i norsk idrett. 

 Idrettsanlegg 

 Idrett og folkehelse, fysisk aktivitet i nærmiljøet, skolen og i arbeidslivet 

 Idrett og samfunn 

- Å gjøre organisasjonen til en mer synlig og tydelig samfunnsaktør» 
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2.4 Lokale føringer - friluftsliv 

Fysisk aktivitet er viktig både for den enkeltes opplevelse av glede og mestring, og gir 

positive effekter for den mentale og fysiske helsa. I St.meld. nr. 39 (2000-2001) 

Friluftsliv – Ein veg til høgare livskvalitet er det understreket at det er et nasjonalt 

politisk mål at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, 

trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig. 

 Formålet med Friluftsloven er å verne friluftslivets grunnlag og å sikre allmennheten 

fri ferdsel og opphold i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en 

helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet, bevares og 

fremmes.  

Allemannsretten – retten til fri ferdsel, opphold og aktivitet i utmark – utgjør selve 

fundamentet for våre friluftstradisjoner. Det er viktig å verne om denne retten og bidra 

slik at befolkningen har de beste muligheter for å utøve ulike former for friluftsliv. I 

tillegg blir det stadig viktigere og føre friluftstradisjonene videre til de kommende 

generasjoner som nå i stadig større grad vokser opp i byer og tettsteder. 

Med økende stressnivå i samfunnet er det grunn til å tro at stadig flere vil søke etter 

ro og aktiviteter som gir avbrekk og overskudd i hverdagen. Det forventes at 

myndighetene vil legge stor vekt på å bedre generell folkehelse og livskvalitet i årene 

som kommer, og Samhandlingsreformen og ny folkehelselov understøtter dette. 

Folkehelseloven §4 slår fast at alle sektorene i kommunen har ansvar for 

folkehelsearbeidet lokalt.  I §7 samme lov finner man at kommunen skal iverksette 

nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelse-utfordringer. Dette kan blant 

annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, 

arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring m.m. 

 

3. SENTRALE UTVIKLINGSTREKK 

3.1 Fysisk aktivitet 

St, meld nr.16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge (Folkehelsemeldingen) 

påpeker ulike forhold. Blant barn og unge tyder mye på at gjennomsnittsvekten øker 

og at den fysiske hverdagsaktivitet minker hos mange. Det synes også å være en 

økning i antall personer som har kroppslig og psykiske plager. Blant den voksne 

befolkningen regner en med at over halvparten har et aktivitetsnivå som er lavere 

enn anbefalt. 

Forekomsten av overvekt og fedme øker i de fleste aldergrupper i Norge, som i 

mange andre land. Det er gjennomført et begrenset antall undersøkelser av vekten til 

den norske befolkningen. De undersøkelser som er gjennomført viser at blant de 

over 20 år er ca 65-70% av den mannlige befolkningen overvektig eller har utviklet 
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fedme, mens tilsvarende tall for kvinner er ca. 55 – 60%. Det konkluderes med at det 

er overhyppighet av overvekt og fedme i grupper med lav status og i enkelte 

innvandrergrupper. Det er mye som tyder på at helseplager knyttet til overvekt vil øke 

i årene som kommer. 

Sammenheng mellom fysisk aktivitet og helse er godt dokumentert blant annet 

gjennom Aktivitetshåndboken, Fysisk aktivitet i Forebygging og behandling, utgitt av 

Helsedirektoratet i 2009. I følge Helsedirektoratet utgjorde de totale helseutgiftene i 

2007, både offentlige og private, 203 milliarder kroner. I gjennomsnitt betyr dette     

43 000 kroner per innbygger. Norge bruker 9% av brutto nasjonalprodukt (BNP) på 

helse. 

Fysisk aktivitet blant barn og unge 

Norges idrettshøgskole har nylig på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en 

større kartlegging av aktivitetsnivå blant 9- og 15-åringer sett i forhold til målet om 

minimum 60 minutters aktivitet.  

Resultater fra undersøkelsen er vist i tabell nedenfor. 

 9 år  15 år  

 Jenter Gutter Jenter Gutter 

Mindre enn 60 minutter 25% 9% 50% 46% 

Minst 60 minuttet 75% 91% 50% 54% 

 

Som en ser av tallene har 91% av de 9-årige guttene og 75% av de 9-årige jentene 

et fysisk aktivitetsnivå som tilfredsstiller anbefalingen om minimum 60 minutter daglig 

aktivitet. Blant 15-åringene tilfredsstilte 54% av guttene og 50% av jentene 

anbefalingen. Undersøkelsen viser at 9-åringene er 43% mer aktive enn 15-åringene. 

Studien viste videre at guttene, som et gjennomsnitt, var 15% mer aktive enn 

jentene. 

Det synes ikke å være forskjeller i aktivitetsnivå som kan tilskrives sosial posisjon, 

uttrykt ved foreldrenes utdanningsnivå. Studien viser heller ikke nevneverdige 

forskjeller mellom barn og ungdom med henholdsvis norske foreldre og innvandrere 

eller norskfødte med innvandrerbakgrunn. 

I undersøkelsen ble også kondisjonen testet. Her viste det seg at barn med foreldre 

med høy utdanning hadde bedre kondisjon enn barn med foreldre med lavere 

utdanning. Kartleggingen viste også at i Oslo hadde barn fra områder med lav sosial 

posisjon dårligere kondisjon enn barn fra områder med høy sosial posisjon. 
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Helsedirektoratet gjennomførte i 2008 en spørreundersøkelse blant de mellom 15 – 

79 år. Her svarer i underkant 70% at de mosjonerer regelmessig. 48% av kvinnene 

og 45% av mennene svarer at de går minst 10 minutter hver dag, men 7% av 

kvinnene og 6% av mennene svarer at de ikke har gått 10 minutter noen av de syv 

siste dagene før undersøkelsen. 

De mest populære aktivitetene er i følge denne undersøkelsen turgåing og friluftsliv 

fulgt av egentrening og å gå/sykle til jobb. 

Idrettshøgskolen har gjennomført en studie for Likestillings-  og 

diskrimineringsombudet. Her henvises det blant annet til tall fra Norsk Monitor 2007, 

som viser at 78,1% av kvinner over 15 år drev med trening eller mosjon minst en 

gang i uka. Blant menn hadde 70,7% et tilsvarende aktivitetsnivå. Andelen som 

trener har stort sett steget jevnt siden midten av 1990 tallet.  

Tabellen nedenfor viser hvor det er drevet fysisk aktivitet og idrett det siste året. 

Sammenhenger hvor en har drevet fysisk 

aktivitet sist år. 

Prosentandel menn Prosentandel 

kvinner 

I idrettslag 12,4 10,1 

I bedriftsidrettslag 6,2 3,1 

I privat treningsstudio, squashhall el.lign 16,7 26,6 

Sammen med 

venner/nabo/arbeidskamerater 

28,5 39,0 

Sammen med familie 40,3 41,6 

På private kurs/parti/klasser 3,1 13,3 

På egenhånd 76,2 71,3 

 

Det er relativt få, 12,4% av menn og 10,1% av kvinner,  som oppgir å ha trent i et 

idrettslag. De fleste trener alene eller sammen med familie og venner. 

3.2 Ungdata 2013 Ringerike 

Undersøkelsen ungdata 2013 er tatt opp blant ungdom i alderen 13-18 år fra 

Ringerike kommune og viser en del utfordringer med ungdommen i vårt distrikt. Vi 

skal heller ikke svartmale situasjonen fordi undersøkelsen viser også at mesteparten 

av ungdommene i vårt distrikt er organisert i et eller annet lag. 

I grafen under som er tatt opp i ungdomsskolene i Ringerike viser at 16 % av 

guttene og 17 % av jentene aldri har vært med i noen lag eller foreninger, i tillegg har 
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hele 20 % av gutter og 28 % av jenter hatt frafall etter fylte 10 år. Det vil være viktig å 

fange opp disse gruppene. Undersøkelsen er meget relevant siden 811 (81%) elever 

har besvart. 

Samme undersøkelse er gjort blant videregående skoler i Ringerike. I grafen under 

viser at 15 % av guttene og 16 % av jentene aldri har vært med i noen lag eller 

foreninger, i tillegg har hele 37% av gutter og 41% av jenter hatt frafall etter fylte 10 

år. Undersøkelsen er meget relevant siden 758 (79%) elever har besvart. Vi ser her 

samme trend, men forsterket etter ungdomsskolen. Vi vil også se samme trenden 

under idrettsregistreringen lenger ut i dokumentet. 

Undersøkelsen viser at blant ungdomsskoleelevene trener kun 1/3 av elevene slik at 

de blir svette eller andpustne 1 gang i uka, mens vel 10 % trener sjeldnere enn 1 

gang i uka. De samme tallene kommer også frem blant elevene på videregående. De 

er forsterket blant de som ikke trener ukentlig.  

Grafene under her er hentet fra Ungdata 2013 i Ringerike kommune. 

Ungdomsskolen Videregående 
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Ungdomsskolen Videregående 

  

  

  

 

3.3 Deltagelse i idrettslagene i vårt distrikt 

Det var registrert 8.223 medlemskap i Ringeriksidretten pr 31.12.2013. Det er en 

nedgang på 1.052 medlemskap de siste seks årene. 

Det er registrert 57 idrettslag i Ringerike som er tilknyttet NIF (Norges idrettsforbund), 

en økning på 4. I tillegg har kommunen 46 bedriftsidrettslag.  
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Fordelingen på medlemsmassen i idrettslagene er: 

*Befolkning i Ringerike er hentet fra SSB. 

Følgende forhold er ved å merke seg 

En trend som vises godt er når en person har fylt 20 år så er frafallet stort fra aktiv 

idrett og trenden viser også at blant kvinner er frafallet nesten det dobbelte av menn. 

På aldersbestemte trinn er det stor aktivitet både blant barn og unge. 

  

Tabellen viser antall aktive i Ringeriksidretten pr særforbund. 

 

M0-

5 

M6-

12 

M13

-19 

M20

-25 

M26

- 

K0-

5 

K6

-

12 

K13

-19 

K20

-25 

K26

- 

M 

Sum 

K 

Sum 
Total 

Alpint 1 24 3 0 4 1 7 2 0 3 32 13 45 

Basket 0 13 42 8 27 0 3 22 0 27 90 52 142 

Boksing 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 

Bowling 0 0 2 2 19 0 1 2 1 5 23 9 32 

Brett 0 7 40 10 10 0 1 7 5 11 67 24 91 

Bryting 1 10 6 2 3 0 0 0 0 0 22 0 22 

Bueskyting 0 2 0 2 8 0 2 0 0 0 12 2 14 

Chearleadin

g 
0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 0 9 9 

Dans 
             

Discsport 0 0 2 2 8 0 0 2 0 1 12 3 15 

Medlemskap 

i 

Ringerike 

Menn 

0-5 år 

Menn  

6-12 år 

Menn  

13-19 år 

Menn  

20-25 år 

Menn 

26> år 

Kvinne

r 0-5 år 

Kvinner 

6-12 år 

Kvinner  

13-19 år 

Kvinner 

20-25 år 

Kvinner 

26> år 

Menn  

Sum 

Kvinner  

Sum Total 

Januar 2014 132 1115 830 322 2400 127 944 618 191 1544 4799 3424 8223 

Befolkning i 

Ringerike 

2013* 

952 1143 1247 1213 10061 907 1040 1231 1104 10502 14616 

Under 

67 

(12642) 

14784 

Under 67 

12201 

29400 
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M6-

12 

M13

-19 

M20

-25 

M26

- 

K0-

5 

K6

-

12 

K13

-19 

K20

-25 

K26

- 

M 

Sum 

K 

Sum 
Total 

Fleridretter 

(barn) 
8 5 8 6 30 11 21 44 41 384 57 501 558 

Fotball 12 531 346 89 183 0 
20

7 
116 5 35 1161 363 1524 

Friidrett 24 52 40 16 118 19 82 68 17 175 250 361 611 

Golf 0 13 26 18 165 0 4 9 2 63 222 78 300 

Gymnastikk 

og Turn 
0 36 19 7 12 0 

11

7 
16 2 42 74 177 251 

Hundekjør. 0 0 0 0 31 0 0 0 0 21 31 21 52 

Håndball 0 77 0 0 16 0 
23

4 
237 11 80 93 562 655 

Innebandy 0 0 0 20 0 0 0 0 10 0 20 10 30 

Ishockey 4 36 17 17 33 4 21 6 0 6 107 37 144 

Judo 0 13 16 1 5 0 6 3 0 1 35 10 45 

Karate 0 29 28 11 29 0 22 16 8 10 97 56 153 

Luftsport 1 2 4 6 183 0 0 2 2 3 196 7 203 

Luftsport / 

Fallskjerm 
0 0 2 2 1 0 0 1 0 1 5 2 7 

Motorsport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Orientering 0 21 13 4 67 4 13 15 3 45 105 80 185 

Riding 2 3 1 0 10 5 61 55 11 47 16 179 195 

Ski 16 68 14 16 113 20 89 14 12 79 227 214 441 

Skiskyting 0 13 20 2 24 0 2 13 0 7 59 22 81 

Skyting 0 0 5 4 107 0 0 0 2 7 116 9 125 

Snowboard 0 0 0 0 99 0 0 0 0 36 99 36 135 

Soft- og 

baseball 
0 12 5 0 10 0 6 0 1 5 27 12 39 

Sportsaerob 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Svømming 0 35 5 10 18 0 40 10 4 13 68 67 135 
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-
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-19 

K20

-25 

K26

- 

M 

Sum 

K 

Sum 
Total 

Sykling 0 35 50 84 250 0 13 12 9 16 419 50 469 

Taekwondo 0 76 35 2 11 0 30 7 0 6 124 43 167 

Tennis 0 13 9 4 68 0 6 15 1 17 94 39 133 

Triatlon 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 5 2 7 

Volleyball / 

Sandvolleyb 
0 0 10 3 16 0 2 42 0 7 19 51 80 

 

Trenden blant idrettene i Ringerike, som ellers i landet, viser at fotball er den 

dominerende idretten blant gutter mens håndball er den største idretten blant jenter, 

men ikke så dominerende som fotball er blant guttene. Blant vinteridrettene er ski 

den klart største idretten. Tallene for skyting ville nok ha vært en god del større om vi 

hadde hatt med tallene for det frivillige skyttervesen som ikke er tilsluttet NIF.  

I tallene over her er ikke bedriftsidretten innregnet. Anleggssituasjonen for bedrifts-

idretten de siste årene har vært slik at en ikke har fått plass innendørs 

3.4 Sentrale utviklingstrekk friluftsliv/jakt/fiske 

Gjeldende friluftspolitikk legger til grunn at friluftsliv er ”opphold og fysisk aktivitet i 

friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelser”. Friluftsliv har utviklet 

seg til å bli en av de mest utbredte fritidsaktivitetene for en stadig større del av den 

norske befolkningen. Det kan praktiseres av alle generasjoner, det er billig, og det er 

påvist store fysiske og psykiske gevinster for de som deltar.  

 Nettobesparelse i helsevesenet er anslått til 28 000-47 000 kroner per 30-årige 

person som blir moderat fysisk aktiv. 

Økt fokus fra sentrale myndigheter har ført til en stadig større bevisstgjøring på 

hvilken viktig rolle friluftslivet spiller i et folkehelseperspektiv. Myndighetene har 

imidlertid få muligheter utenom skolen til å påtvinge mennesker aktivitet. Man er 

derfor avhengig av å tilrettelegge for aktiviteter som er attraktive og tilgjengelige. 

Stimulering gjennom ulike støtteordninger har også medvirket til en positiv utvikling 

av satsing på ulike friluftsaktiviteter. 

Ringerike kommune har rike muligheter for utøvelse av friluftsliv, og marka, 

høyfjellspartiene, elver og vann blir mye brukt i friluftssammenheng. Det eksisterer 

bl.a. et godt utvalg av merkede turstier, skiløyper, sykkeltraseer, turposter, 

overnattingskoier og badeplasser spredt i kommunen.  
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Nærmiljøet er en stadig viktigere arena for fysisk aktivitet, og friluftsaktiviteter som 

sykling, turgåing og bading utøves av mange i de bynære områdene. Tradisjonelle 

aktiviteter som skigåing og vandreturer utgjør hovedvekten, men sykling og padling 

har også etter hvert blitt mer utbredt. Distriktet byr i tillegg på svært gode muligheter 

for både jakt og fiske, og mange er aktive utøvere av denne delen av friluftslivet. Det 

er ønskelig at det tilrettelegges for fiskeplasser for funksjonshemmede. 

Trenden viser at tilslutningen til friluftslivsaktiviteter er stigende, men at de mer 

tradisjonelle aktivitetene som sopp- og bærplukking, skiturer og fiske er på vei 

nedover, spesielt for enkelte deler av befolkningen. Dette gjør seg særlig gjeldende 

blant ungdom hvor vi opplever en større oppslutning om nye og mer spesialiserte 

aktiviteter (eks. snowboard, alpint, terrengsykling m.m.). 

3.5. Utfordringer 

Hvordan øke aktiviteten hos de inaktive? 

Forskjellen mellom de fysisk aktive og de som ikke er det, øker. Den største 

utfordringen er hos de som ikke er fysisk aktive i dag. Målet er at det skal være 

enklere for innbyggerne å gjøre sunne valg. Kommunen har ansvaret for å 

tilrettelegge for at folk kan være fysisk aktive i hverdagen. Dette forutsetter at det blir 

laget gang- og sykkelveier, trygge gode utemiljøer og lett tilgang til natur-, lek- og 

rekreasjonsområder. 

Skolen som arena for fysisk aktivitet: 

Utfordringen vil for en stor grad knytte seg til utforming av skolens uteområder, 

innholdsutvikling i SFO og samarbeid med idretten og andre aktører om etablering av 

aktivitetstilbud etter skoletid: 

 I hvilken grad skal det fortsatt satses på utvikling av skolens nærområder med 

sikte på å øke det fysiske aktivitetsnivået blant barn og unge? 

 Hvilken rolle kan idrettslagene ha i forhold til innholdet i skolens SFO tilbud? 

 Hvordan stimulerer idretten og andre aktører til sikre tilbud om fysisk aktivitet 

for (inaktiv) ungdom? 

Hvilket friluftsliv skal kommunen legge til rette for? 

En stadig større del av befolkningen bor i byer og tettsteder. Det fører til økt behov 

for grøntområder og utfartsområder i nærheten av bostedene. I tillegg til at slike 

områder vil øke tilgjengeligheten til naturopplevelser, vil det ha en gunstig effekt på 

folkehelsen og redusere bilbruk/klimautslipp.  
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5. VURDERING KOMMUNEDELPLAN 2009 – 2013  

5.1. Anlegg  

Grafen under viser fordeling på og type anlegg det er mottatt spillemidler til i 

Ringerike kommune i perioden 2009 -2013. Kommuneanlegg er ordinære idretts- og 

friluftsanlegg, nærmiljøanlegg er anlegg for fysisk aktivitet som er åpne og 

tilgjengelige for alle.

 

Kilde: Idrettsanlegg.no 

Arrangementer 

Det arrangeres små og store arrangementer i kommunen, bl.a. har Ringerike 

bowlingklubb arrangert NM aktiv junior og NM aktiv senior i 2010 med henholdsvis 60 

og 230 deltakere. I november 2011 ble det arrangert NM lag aktiv med 56 lag a 5 

spillere og i februar 2012 NM Veteran med 220 spillere. 

Hønefoss ballklubb arrangerer hvert år Knøttefestivalen. Denne festivalen har vært 

arrangert i over 30 år og antall lag har de siste årene ligget på 200, med ca 2000 

spillere og 4-5000 tilskuere.  

Norges Orienteringsforbund har en rekke ganger lagt uttakingsløp til Ringerike, sist i 

2012 med uttaking til VM der området Kihlemoen-Oppenåsen ble brukt. I 2015 er 
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klubbene Viul OK, Fossekallen il og Ringerike o-lag tildelt NM i ultralangdistanse som 

vil foregå på Eggemoen. 

Andre årlige arrangement er Ringerike Grand Prix, Ringeriksmaraton og nylig er det 

etablert Ti på Topp Ringerike. 

5.2. Idrettsanlegg i Ringerike (kilde: Idrettsanlegg.no og info fra 

idrettslagene) 

Bad og svømmeanlegg 

Vi har regionsanlegg på Helgelandsmoen i Hole kommune som Ringerike er deleier i. 

Bowlinganlegg 

Privateide Hønefoss bowlingsenter har et av Norges beste anlegg med 16 baner. 

Flerbrukshaller 

En standard for hallkapasitet er at det bør være en full hallflate pr. 5000 innbyggere i 

en kommune. Det vil si at med Ringerike sin befolkning på ca. 30.000 personer så 

skal det være 6 hallflater. Når den nye hallen kommer så har den 3 hallflater, vi har 1 

hallflate på Tyristrand. I tillegg har Hallingby 1 hallflate som ikke holder internasjonale 

mål. Dagens situasjon er at Ringerikshallen er vedtatt solgt og plasthallen i sentrum 

er tenkt revet. Ringeriksregionen trenger 6 hallflater så det bør tas en vurdering på 

om disse hallene bør bestå. 

Fotballanlegg 

Det er 33 fotballbaner i vårt distrikt fordelt på 5 kunstgressbaner, 13 gressbaner, 15 

grusbaner.   

I idrettsparken vil det etter bygging av ny flerbrukshall være følgende baner 

tilgjengelig; Gressbane 1 ved friidrettsanlegget, gressbane 2 bak ishallen, 3 stk 

minibaner mellom korttribunen og AKA arena og Ringeriksgata, 2 stk minibaner 

mellom gressbane 1 og Ringeriksgata, kunstgressbane AKA Arena og 

Kunstgresshallen. Dette vil bety en reduksjon av 7 stk minibaner der ny flerbrukshall 

bygges. 

Friidrett: 

Det er i dag 3 anlegg for friidrett i vårt distrikt. På Hallingby og Sokna er det 

grusbaner mens i Hønefoss Idrettspark er det kunststoffbane. 

Golfanlegg 

Det er 1 stk. 9 hulls golfanlegg på Ringmoen. I tillegg er det en 18 hullsbane i Hole 

som benyttes av Ringeriksspillere.  
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Hestesportanlegg 

Det er 5 Ridebaner, 3 ridehaller, 1 ridesti, 1 travbane og 3 staller i vårt distrikt. 

Is anlegg 

Schjongshallen er eneste isanlegg vi har i distriktet. Hallen har sprengt kapasitet 

samt er pr. i dag ikke godkjent for spill i øverste divisjon. Skulle Ringerike 

Ishockeyklubb rykke opp trengs det en ny ishall i vårt distrikt, det ville også hjelpe på 

rekrutteringen blant barn og unge. Hallen kan også inneholde en curling bane. Når 

det gjelder skøytebane er Ringerike eier av en del av regionsanlegget på Jevnaker. 

Luftsportanlegg 

Det finnes i dag ingen luftsportanlegg i vårt distrikt. Noen holder til på Eggemoen 

privateide flyplass. 

Orienteringskart 

Det er i dag 35 eksisterende Orienteringskart. Det er 15 nærmiljøkart.  

Ski og alpinanlegg:  

Ringerike har et velutviklet løypenett med 66 skiløyper og flere lysløyper spredd rundt 

i distriktet. 

Lysløypene ligger på Nes i Ådal, Hallingby, Eggemoen, Ringkollen, Tyristrand, 

Hovsmarka, Heradsbygda, Åsbygda, Ringmoen, Åsa, Veme, Stranden og Sokna. Det 

er 8 hoppbakker og 2 alpinanlegg i Ringerike. 

Skytteranlegg: 

Det er 2 leirduebaner, 2 utendørs pistolbaner, 1 skiskytteranlegg i Hovsmarka, 4 

innendørs skytterbaner hvorav den eneste pistolbanen ligger i Ringerikshallen som er 

besluttet nedlagt, 16 skytterbaner fra 50 til 300 meter og 1 skytterhus. 

Squashanlegg 

Det er et anlegg i distriktet, i Ringerikshallen. 

Tennisanlegg 

Vi har 2 utendørs tennisbaner og 1 tennisanlegg i distriktet. I tillegg er det en 

privateid bane ved Klækken hotell. 

Turnanlegg 

Det bygges ny turnhall i forbindelse med ny flerbrukshall som skal stå ferdig i 2015. 
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5.3. Friluftsområder 

 I forbindelse med arealdelen har areal- og byplankontoret utarbeidet en 

temautredning om bynære friluftsområder. Her har kommunen kartlagt og verdisatt 

bynære friluftsområder rundt Hønefoss. Rapporten er en del av kunnskapsgrunnlaget 

til arbeidet med ny arealdel. Arbeidet ble startet fordi kommunen så at flere av de 

bynære friluftsområdene rundt Hønefoss var truet av nedbygging eller andre tiltak 

som reduserer kvaliteten på friluftslivsopplevelsen eller gjør friluftsliv umulig. 

Hvelven 

Er et lite område som er best egnet til ettermiddagsturer eller kortere turer. Området 

består av en flat høyde og en rygg som strekker seg langs elva ned mot Eikli gård. 

Terrenget er kupert rundt ryggen. Området kan kombineres med bruk av Bærenga 

om vinteren. Området er nær bebyggelse og er verdifullt for de som bor nærmest. 

Området brukes av barnehagen i nærheten og er tilrettelagt med lavvo. 

Bærenga 

Et lite område som egner seg for korte turer. Ridesenteret er en aktiv bruker. 

Vinterstid kan området kombineres med Hvelven. Det er et godt stinett i området, 

som også tråkkes opp vinterstid. Området er nær bebyggelse og er verdifullt for de 

som bor nærmest. 

Tanbergmoen/Krakstadmarka 

Området ligger nær Hønefoss men er litt utilgjengelig fordi Storelva renner mellom 

området og byen. Området er av en slik størrelse at det er mulig å gå lengre turer og 

dagsturer, deler av pilegrimsleden går gjennom området. Utover pilegrimsleden er 

det ikke merket stier eller løyper, men det er en del tråkk i området. Om en følger 

Pilegrimsleden sør for området kommer en forbi Stavhella, som er en flott plass med 

godt utsikt og mye historie. 

Hovsenga 

Er et lite friluftsområde ved Randselva nært Hønefoss sentrum. Hovsenga er et fint 

mål om man går turstiene langs Storelva og Randselva gjennom byen. Området er 

tilrettelagt for grilling. Hovsenga har et rikt fugle- og planteliv, og på grunn av elva er 

landskapet her unikt. Området er tilrettelagt med benker og sti langs elva og er 

tilgjengelig for rullestolbrukere. 

Livmarka 

Dette er et lite nærturområde ved bebyggelsen nederst i Vesternbakken. Landskapet 

er kupert med bratte rygger. Om vinteren tråkkes det opp stier i snøen slik at området 

er fint for fotturer vinterstid, og den dyrka marka kan tas i bruk slik at området blir 

større. Sommerstid er området med begrenset. 
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Eggemoen 

Landskapet er flatt og området består stort sett av furuskog. Sommerstid er det breie 

stier på skogsbunn. Stiene kan brukes med barnevogn, rullator og rullestol. Vinterstid 

er det oppkjørte skiløyper. Lysløypa er 10 km lang. Stiene er merket i runder på 5 og 

10 km. Eggemoen er mye brukt av idrettslag og andre organisasjoner til trening. 

Hovsmarka/Børdalsmoen 

Området ligger i gå- og sykkelavstand fra Hønefoss. Landskapet er lett kupert med 

korte, bratte bakker. I Hovsmarka er det asfalterte turveier som brukes til rulleski og 

turer med barnevogn og rullestol, samt vanlige fotturer og jogging. Hønefoss 

skiskytterklubb er blant de faste brukerne av området og har tilrettelagt deler av det. 

På Børdalsmoen er det furuskog og turstier på skogsbunn. Områdene brukes av flere 

idrettslag til trening. Områdene ses i sammenheng til tross for at det er noe forskjellig 

bruk. Begge områdene brukes mye. 

Hensmoen 

Landskapet er forholdsvis flatt og kledd med furuskog. På furumoen ligger to vann, 

Storetjern og Vesletjern. I tilknytning til området ligger et grusuttak og et 

industriområde. Det er opparbeidet turstier sommerstid som kan brukes med 

barnevogn. Området brukes hovedsakelig på barmark. Hensmoen brukes i stor grad 

av folk som bor i området. Grunnet tett skog er solforhold og utsikt begrenset. 

Kilemoen 

Kilemoen brukes av folk fra hele Hønefoss til fotturer og jogging. Terrenget er lett 

kupert i forhold til de andre furumoene på Ringerike. I området er det skiltet en 5 km 

lang tursti, i tillegg til andre, umerkete stier. Området er mest brukt på barmark, det er 

lite opptråkka stier her vinterstid. Grunnet tett skog er solforhold og utsikt begrenset. 

Oppenåsen/Heggen 

Oppenåsen ligger i nær tilknytning til boligområdene i Heradsbygda, Heggen og et 

tilhørende område nordvest for Oppenåsen. Områdene brukes i hovedsak av 

beboere i Heradsbygda med gangavstand. Landskapet er delvis kupert og består av 

tett skog. I området er det mange turstier og skiløyper, samt en lysløype. Området er 

fint for både kortere turer og lengre dagsturer. Den finnes kart over skiløyper og 

merka stier. Området er ikke tilrettelagt for funksjonshemmede. 

Rognerud 

Området ligger nord for Oppenåsen og øst for Heggen. Det er lite opparbeida turstier 

i området. Terrenget er lett kupert og preget av hogst. Noen steder er det god utsikt 

over Begna. Området brukes mest til fotturer og til sanking av bær og sopp. 
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Veienmarka 

Veienmarka er et forholdsvis lite område nær Hønefoss. Området består i hovedsak 

av dyrket mark og grusveier, og er ideelt for kortere turer. Området fungerer også 

som korridor mot Oppenåsen/Heggen og Sørumsmarka. Veienmarka er flat og har 

gode solforhold. Området brukes mest til fotturer og sykling. 

Prestmoen 

Prestmoen er en furumo som ligger et stykke sør for Hønefoss sentrum, og er fin for 

kortere fotturer og joggeturer. Området er flatt, og ligger inn mot Storelva i nord. 

Området brukes hele året men tilrettelegges ikke for skigåing. 

Hvervenmoen 

Ligger nær Hønefoss og er et område som primært brukes til jogging og fotturer. 

Området har en størrelse som tillater kortere turer og joggeturer, og ligger lett 

tilgjengelig fra Hønefoss for gående og syklende. Terrenget er hovedsakelig flatt med 

furuskog. Det er flere turstier og noen grusveier i området, som til sammen utgjør et 

nett for fotturer og jogging. Deler av stiene er merket som joggetrasé. Stier tråkkes 

opp om vinteren. 

Gullerudmarka 

Området ligger øst for Hønefoss med variert terreng og området består av noe skog 

og noe dyrket mark. Det er en del stier her til bruk sommerstid, men det er ukjent 

hvordan området er vinterstid. Det er ikke kjente skiløyper i området. Det finnes 

orienteringsposter i området. 

Sandtangen 

Ligger i et område ved Begna nord for Hønefoss.  Brukes bl a til bading, og det går 

en grusvei gjennom området. Området er lite. 

Røsholmstranda 

Røsholmstranda er et område som i hovedsak brukes til bading. Stranda er svært 

langgrunn og dermed fin for barn. Om sommeren er stranda mye brukt til bading, 

grilling m.m. Om sommeren er det åpen kiosk i tilknytning til badestranda. Det er et 

rikt fugleliv her og fotografering er nevnt som en aktivitet i området. På stranden er 

det tilrettelagt med flere sandvolleyballbaner og toaletter. 

Petersøya 

Petersøya er en halvøy i Storelva midt i Hønefoss sentrum. Øya er ikke stor men 

rommer en gresslette og en sti langs elvekanten rundt hele øya. Øya er delvis 

skogkledt. Den er en naturlig del av elvestien langs Storelva og Randselva gjennom 
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byen, og den brukes stort sett til fotturer og jogging. Sett i tilknytning til 

Schjongslunden er Petersøya et friluftsområde med svært store verdier. 

St. Hanshaugen 

Området ligger nord i Hønefoss sentrum. Området består av to sammenhengende 

hauger med gress og trær. St. Hanshaugen er et turmål, gjerne i sammenheng med 

Petersøya og Nordre Park. Det går en sti mellom de to haugene og opp på den ene. 

Området er et viktig nærområde og er en av få gode akebakker i byen. 

Schjongslund 

Schjongslund er et frilufts- og treningsområde nært sentrum i Hønefoss. Området er 

omkranset av Storelva på tre kanter, og terrenget er flatt. Området brukes til jogging 

og fotturer i tillegg til bruk av anleggene i området som blant annet er tilpasset 

hallidretter, fotball og friidrett. Det er gode parkeringsforhold, men området brukes 

mest av folk som går hjemmefra til området. Langs ytterkanten av området, ved 

elvekanten, går en sti som er merket for hver hundrede meter. Det er en blanding av 

skog og åpne gressletter. Det er badeplass på vestsiden av området. Området 

brukes mye hele året. 

Ringerike O-lag har laget følgende oversikt over bynære friluftsområder: 

Område Eggemoen, område nr 7 
Bruk til orientering Området brukes mye til et vidt spekter av orienteringsaktiviteter; 

nybegynneropplæring, trening, tur-orientering, konkurranser. 
Hele området dekkes av orienteringskart. 

Ringerike o-lag utgir nytt kart i 2013 og arrangerer 2-dagers nasjonalt løp i 

august. 

Har kvaliteter for orientering som gjør det interessant for løp på toppnivå, og 

deler vil bli brukt til NM Ultralangdistanse i 2015 

Et av områdene som både Fossekallen og ROL bruker mest. 
Annen bruk Vårt inntrykk er at området brukes mye av folk til turgåing og trening 

gjennom hele året. 
Fast trasé for Eggemomila som arrangeres årlig i september/oktober 

Prioritering Svært viktig område 
Annet Interessante kulturminner i området. 

Området henger sammen med større friluftsområder både nordover i 

Vågårdsåsen/Buttentjernområdet med mer, og østover i Jevnaker. 

Til tider kan lukt fra Trollmyra og støy fra annen virksomhet redusere 

opplevelseskvalitetene i deler av området. 

I forhold til vår bruk er avgrensinga av området litt snau – vi bruker også 

Nærstadmarka med sine spesielle terrengformasjoner (raviner). 

 
Område Børdalsmoen/Hovsmarka, område nr 8 
Bruk til orientering Området er godt egna til orientering for Hov U-skole og Ullerål skole. 

Området er godt egna for nybegynneropplæring, trening, tur-orientering og 

mindre konkurranser. Kan også brukes til pre-o (o-aktivitet for 

funksjonshemmede). 

Hele området dekkes av orienteringskart, sist oppdatert i 2012. 
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ROL hadde sist år trening i vinterhalvåret fra Ullerål skole og brukte da 

området så godt som ukentlig. 
Annen bruk Viktig område for mange andre idretter også (skiskyting, ski, sykling), trening 

og turgåing.  
Prioritering Et av de aller viktigste nærfriluftsområdene til Hønefoss. 
Annet Et av områdene som mange kan nå uten bruk av bil. 

 
Område Hensmoen, område nr 9 
Bruk til orientering Området brukes mye til et vidt spekter av orienteringsaktiviteter; 

nybegynneropplæring, trening, tur-orientering, konkurranser. 
Kan også brukes til pre-o (o-aktivitet for funksjonshemmede). 

Hele området dekkes av orienteringskart (Fossekallen) oppdatert 2011. 

Har kvaliteter for orientering som gjør det interessant for løp på toppnivå, og 

deler vil bli brukt til NM Ultralangdistanse i 2015 

Et av områdene som både Fossekallen og ROL bruker mest. 
Annen bruk Vårt inntrykk er at området brukes mye til trening og turgåing. 
Prioritering Svært viktig område 
Annet  

 
Område Kilemoen, område nr 10 
Bruk til orientering Området brukes mye til et vidt spekter av orienteringsaktiviteter; 

nybegynneropplæring, trening, tur-orientering, konkurranser. 
Hele området dekkes av orienteringskart. 

Ringerike o-lag utga nytt kart i 2011, oppdatert i 2012 i forbindelse med 

uttakingsløp til VM i orientering. 

Et av områdene ROL bruker mest. 

Området henger sammen med og brukes i sammenheng med områdene 

Oppenåsen/Heggen og Rognerud – denne kombinasjonsmuligheten er en 

særlig kvalitet for o-idrett. 
Annen bruk Vårt inntrykk er at området brukes mye til trening og turgåing. 
Prioritering Svært viktig område 
Annet  

 
Område Oppenåsen/Heggen, område nr 11 
Bruk til orientering Området er godt egna til orientering for Helgerud skole. 

Området brukes mye til et vidt spekter av orienteringsaktiviteter; 

nybegynneropplæring, trening, tur-orientering, konkurranser. 

Hele området dekkes av orienteringskart. 

Ringerike o-lag utga nytt kart i 2011, oppdatert i 2012 i forbindelse med 

uttakingsløp til VM i orientering. 

Et av områdene ROL bruker mest. 

Området henger sammen med og brukes i sammenheng med områdene 

Rognerud og Kilemoen – denne kombinasjonsmuligheten er en særlig kvalitet 

for o-idrett. 
Annen bruk Vårt inntrykk er at området brukes mye til trening og turgåing. 
Prioritering Svært viktig område 
Annet Mange kan bruke området uten bruk av bil. 

 
Område Rognerud, område 12 
Bruk til orientering Området brukes til et vidt spekter av orienteringsaktiviteter; trening, tur-

orientering, konkurranser. 
Hele området dekkes av orienteringskart. 
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Ringerike o-lag utga nytt kart i 2011, oppdatert i 2012 i forbindelse med 

uttakingsløp til VM i orientering. 

Området henger sammen med og brukes i sammenheng med områdene 

Oppenåsen/Heggen og Kilemoen – denne kombinasjonsmuligheten er en 

særlig kvalitet for o-idrett. 
Annen bruk Vårt inntrykk er at området brukes noe til turgåing. 
Prioritering Viktig som en del av det sammenhengende friluftsområdet fra Oppenåsen, 

men har ikke utprega nærområde-funksjon. 
Annet  

 
Område Veienmarka, område 14 
Bruk til orientering Området er godt egna til orientering for Veienmarka U-skole. 

Området er godt egna for nybegynneropplæring, trening, tur-orientering og 

mindre konkurranser.  

ROL har ikke brukt området mye de siste årene, men det har potensial for økt 

bruk. 
Annen bruk Vi har ikke kjennskap til bruk. 
Prioritering Viktig nærfriluftsområde. 
Annet Et av områdene mange kan nå uten bruk av bil. 

 
Område Hvervenmoen, område 15 
Bruk til orientering Området er godt egna for nybegynneropplæring, trening, tur-orientering og 

mindre konkurranser.  
ROL bruker området jevnlig.  

Det er orienteringskart over hele området (Kartverkets bedriftsidrettslag) 
Annen bruk Vårt inntrykk er at området brukes mye til trening og turgåing. 
Prioritering Svært viktig nærfriluftsområde 
Annet  

 
Område Petersøya, område 21 
Bruk til orientering Området brukes til nybegynneropplæring, trening og mindre konkurranser – 

særlig sprint-orientering. Brukes i stor grad sammen med Schjongslunden. 
ROL har kart over området. 

Annen bruk Vårt inntrykk at området brukes mye til trening og turgåing – men har 

potensial for økt bruk ved bedre tilrettelegging. 
Prioritering Svært viktig nærfriluftsområde. 
Annet Et av områdene mange kan nå uten bruk av bil. 

 
Område St Hanshaugen, område 22 
Bruk til orientering Aktuelt område for orientering for Hønefoss skole. 

Området brukes noe til nybegynneropplæring og trening, og er i sammenheng 

med gatene rundt interessant for sprint-orientering. 

ROL har kart over området. 
Annen bruk Vårt inntrykk at området brukes noe til trening og turgåing – men har 

potensial for økt bruk ved bedre tilrettelegging. 
Prioritering Svært viktig nærfriluftsområde. 
Annet Et av områdene som mange kan nå uten bruk av bil. 

 
Område Schjongslunden, område 23 
Bruk til orientering Området er godt egna for orientering for Eikli skole og Videregående. 

Området brukes til nybegynneropplæring, trening og mindre konkurranser – 

særlig sprint-orientering. Brukes i stor grad sammen med Petersøya. 
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ROL har oppdatert kart over området (2012). 
Annen bruk Vårt inntrykk at området brukes svært mye til trening og turgåing. 
Prioritering Et av de aller viktigste nærfriluftsområdene til Hønefoss. 
Annet Et av områdene som mange kan nå uten bruk av bil. 

 

 

Andre bynære friluftsområder – ikke med i kommunens opplisting 
Område Aurenhaugen 
Bruk til orientering Området er egna til nybegynneropplæring, trening, tur-orientering og mindre 

konkurranser. Brukes bl.a. årlig av Vang skole til ”skolesprinten” i 

orientering. 
ROL har kart over området fra 1998, og har brukt området lite de siste årene. 

Området har potensial for økt bruk, men parkeringsmuligheter er en 

begrensning. 
Annen bruk Vårt inntrykk at området brukes noe til trening og turgåing. 
Prioritering Viktig nærfriluftsområde 
Annet  

 
Område Gullerudmarka 
Bruk til orientering Området er godt egna til nybegynneropplæring, trening, tur-orientering og 

konkurranser. 
Fossekallen har kart over området, oppdatert 2003. 

Begrensa parkeringsmuligheter i Klekkenområdet. 
Annen bruk Vårt inntrykk at området brukes mye til turgåing og trening. 
Prioritering Svært viktig nærfriluftsområde. 
Annet Området er en del av større friluftsområde med spesielle naturkvaliteter 

(naturreservat), men slik at det er vanskelig å avgrense hva som er 

”nærfriluftsområdet”. Viktig område også fra Vegård (der det er bedre 

parkeringsmuligheter/atkomst fra bl.a. skolen). 

 

 

5.4 Byidrett 

Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, har laget en mulighetsstudie om 

byidrett: 

«Bakgrunn: 

Ringerike kommune ønsker å utrede muligheten for å kunne etablere områder for 

uorganisert lek og idrett i sentrum av Hønefoss. Grunnen til denne utredningen er å 

kunne tilføre liv og røre i sentrumsområdet, samt å gi muligheten til å forbedre den 

generelle folkehelsen for byens innbyggere. 

Mål  

1. Legge til rette for uorganisert lek og idrett 

2. Skape liv og røre i sentrum av Hønefoss 

3. Bedre folkehelsen 
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Fremgangsmåte og kriterier for aktuelle områder for byidrett. 

Det ble først definert et avgrenset område som lå i nærheten av Hønefoss sentrum. 

Det ble så kartlagt hvilke områder som var i kommunens eie, og deretter hvilke 

områder som hadde en akseptabel størrelse. 

Områdeavgrensning 

Avgrensningen vil være fra Eikli i sør, Tolpinrud og Veien i vest og Holtangen i Nord. 

Innenfor plangrensen ble det funnet 12 aktuelle områder som oppfylte kravene, som 

vist tabell: 

Område  Gnr./Bnr.  Areal 

(kvm)  

Ringerike v.g.s  38/73  8900  

Eikli Skole  38/37  13800  

Schjongslund  318/346  184968  

Petersøya  318/250/01  50000  

Livbanen og Søndrepark  318/59, 318/40, 318/183  21500  

Parkeringsplass ved Tippen  318/98  2900  

Område bak Byggmakker  318/497  3600  

Parkering bak Tinghuset  318/15, 318/13  1000  

Blomsgate  45/13  3100  

Gladtvedt  317/149  9700  

Nordrepark  317/328, 317/329, 317/327, 317/326, 317/317  7000  

St. Hanshaugen  317/211, 317/205, 317/275, 317/247  35500  

 

Alternative lokaliseringsstrategier 

Det er tre alternative måter å organisere og lokalisere byidretten på: 

1. Samle all aktivitet på ett sted 

2. Spre aktivitetene jevnt utover på flere steder 

3. Konsentrere seg om å etablere ett område med mesteparten av aktivitetene, 

og spre de resterende aktivitetene til andre strategiske områder. 
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Ved å samle all aktivitet på et sted vil det være større mulighet for at man får aktivitet 

på stedet gjennom hele døgnet og bruken av de ulike innretninger kan variere 

gjennom døgnet og årstidene. Man vil få et sted hvor alderssammensetningen vil gå 

fra de aller yngste til eldre barn og ungdom, til foreldre og besteforeldre som er med 

som følge. Dette vil igjen bety at man vil få et sterkt målpunkt. Om en sprer 

aktivitetene vil en kunne gi et tilbud og aktivisere flere steder av byen. Man vil få flere 

målpunkter og det kan føre til større bevegelse på kryss og tvers. 

Avstandssoner 

Av forskning vet man at folk synes den ideelle avstanden til et målpunkt er innenfor 

250 meter, men at man kan akseptere en avstand opptil 500 meter. Blir avstanden 

større enn dette vil mange la vær å gå dit. 

Fordeler/ulemper for områder 

Område Dagens situasjon Fordel Ulempe 

Ringerike v.g.s. Står en stor brakke som brukes 

som skolebygg for den 

videregående skolen. 

• Stort arealer. 

• Kan dra nytte av at elever 

ved skolen vil kunne være 

en aktiv bruker både under 

skoletid og etter skoletid. 

• Kan gi et nytt tilbud til et 

område som ellers preges av 

trafikk og shopping i store 

varehus. 

Nærhet til sentrum. 

Ligger inntil en meget 

trafikkert vei. 

• Det er i dag en brakke 

som brukes som 

skolebygg der i dag. 

• Den videregående 

skolen skal utvides. 

• Vil ikke skape liv i 

sentrum. 

Eikli Skole Brukes i dag som skole. Skolen 

er vedtatt lagt ned 

• Store arealer. 

• Ligger rett ved elven som 

kan utnyttes. 

• Kupert terreng som kan 

føre til et mer spennende 

område 

• Nærhet til sentrum 

• Kan dra nytte av elever fra 

videregående som kan 

aktivisere område på dagtid 

og kveldstid. 

• Kan gi et nytt tilbud til et 

område som ellers preges av 

trafikk og shopping i store 

varehus 

• Ligger nær trafikkert 

vei. 

• Kan bli litt klemt 

mellom bygninger. 

• Kupert terreng 

• Vil ikke skape liv i 

sentrum 

Schjongslund Etablert idretts- og 

rekreasjonsområde. 

• Store arealer. 

• Byens idrettsområde. 

• Ligger ved elven. 

• Alt av idrett vil kunne 

være på et sted. 

• Ligger for langt unna til 

å kunne skape ordentlig 

med liv i sentrum. 

• De uorganiserte 

idrettene kan komme i 

skyggen av de 

organiserte idrettene 

• Ligger gjemt 

Petersøya . Brukes som et 

rekreasjonsområde. 

• Store arealer. 

• Ligger ved elven. 

• Ligger gjemt. 

• Kongens gate ligger 

som en barriere mellom 

byen og området. 

• Ligger for langt unna til 
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å kunne skape ordentlig 

med liv i sentrum. 

Livbanen og 

Søndrepark 

Brukes til parkering og 

rekreasjon. 

• Store arealer 

• Ligger i sentrum 

• Plasseringen kan gi parken 

aktivitet gjennom hele 

døgnet. 

• Kan tilføre sentrum mer 

liv. 

• Kongens gate som en 

barriere inn til sentrum. 

• Mye trafikk langsmed 

den ene siden av 

området. 

• Kan skape en del støy i 

boligområdet. 

Parkeringsplass 

ved Tippen 

Brukes i dag som 

parkeringsplass. 

• Ligger i sentrum. 

• Ligger ved elven. 

• Kan tilføre sentrum liv. 

• Plasseringen kan gi parken 

aktivitet gjennom hele 

døgnet. 

• Store arealer. 

 

• Kongens gate som en 

barriere for sentrum. 

• Stor parkeringsplass rett 

ved 

• Mye trafikk langsmed. 

Område bak 

Byggmakker 

Brukes i dag til lagerplass for 

Byggmakker. 

• Ligger i sentrum. 

• Store arealer. 

• Kan tilføre liv i sentrum. 

• Hvis området rundt skal 

transformeres kan området 

bli et flott byrom i området. 

• Bruken i dag er til 

næring. 

• Planer for området er 

bare på tankestadiet. 

• Arnemannsveien er en 

barriere for sentrum. 

• Mye trafikk i 

Arnemannsveien. 

Parkering bak 

Tinghuset 

Brukes i dag til parkering. • Ligger i sentrum. 

• Kan tilføre liv i sentrum. 

• Ligger på baksiden av 

sentrum. 

Blomsgate Stor gressplen • Store arealer. 

• Nær sentrum. 

• Kupert terreng som kan 

føre til et mer spennende 

område. 

 

• Ligger bortgjemt. 

• Kan skape en del støy i 

boligområdet. 

Gladtvedt Brukes til parkering og fotball. • Store arealer 

• Nær sentrum 

• Kan tilføre nordre del av 

Hønefoss sentrum et tilbud 

som kan gjøre det mer 

attraktivt. 

• Ligger rett ved elven. 

• Ligger slik til at det er 

muligheter for aktivitet 

gjennom hele døgnet. 

• Ligger ved en trafikkert 

gate. 

• Ligger litt gjemt. 

Nordrepark Er i dag en opparbeidet park. • Store arealer. 

• Nær sentrum. 

• Kan tilføre nordre del av 

Hønefoss sentrum et tilbud 

som kan gjøre det mer 

attraktivt. 

• Ligger slik til at det er 

mulighet for aktivitet 

gjennom hele døgnet. 

• Ligger rett ved 

trafikkert vei. 

• Er i dag allerede en 

pent opparbeidet park. 

St. Hanshaugen Er i dag en liten skogkledd topp, 

med noen områder som er flate 

ved foten av toppen, som har 

benker og fotballmål. 

• Synlig i landskapsbildet. 

• Nærhet til sentrum. 

• Store arealer. 

• Kan tilføre nordre del av 

Hønefoss et tilbud som gjør 

den nordlige delen. 

• Ligger litt kronglete til 

for adgang. 

• Vil ikke medføre mer 

aktivitet i sentrum. 
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• Kupert terreng, med 

betydelig høydeforskjell 

som kan utnyttes til å gjøre 

området  spennende. 

• Mye natur som kan 

utnyttes. 

 

Finansiering 

For å kunne finansiere et prosjekt som dette kreves det midler. Det kan skaffes i form 

av at kommunen finansierer, egeninnsats fra befolkningen, spillemidler, sponsorer fra 

lokalsamfunnet, diverse tilskudd til folkehelsetiltak og Fylkesmannen. 

Drift/vedlikehold 

Det må være god kvalitet i det som blir etablert på stedet. Materialet bør være av en 

slik art at det tåler røff bruk, men samtidig gir et godt estetisk bidrag. Det kreves at 

det som opparbeides, kan nyttes til flere formål, som store/små, vinter/sommer. 

Områdene bør være plassert slik at det er en bruk gjennom hele døgnet, dette vil 

begrense sjansen for hærverk og andre uønsket adferd. 

Kommunen bør ha hovedansvaret for vedlikeholdet av området, men det bør være 

rom for initiativ til dugnader i regi av enten kommunen eller engasjerte 

brukere/ildsjeler. 

Foreslåtte aktiviteter 

Nedenfor er det listet opp aktiviteter som kan være mulig å etablere som ikke krever 

at det er organisert: 

 Sjakk, bordtennis, skateboard, basket, skøyter, BMX, klatring, orientering, volleyball, 

håndball, hinderløype, paradis, boccia, bading, opptreden, dans, minigolf, 

elveaktivitet, padling, roing, jogging, styrketrening, yoga, kampsport, freesbee, fotball, 

apparattrening, oppdagelselferd, vannlek, lekeplass, klatreapparater. 

Oppsummering 

Mulighetsstudiet viser at det er flere bynære områder som er store nok til å inneholde 

et program som er tenkt med byidretten. 

Om området skal være med på å aktivisere Hønefoss sentrum, bør en velge en 

strategi og et område som ligger tett på sentrum og tiltrekker seg mange brukere 

gjennom døgnet. 

For å sikre seg mest mulig om at det skal være mye aktivitet på området, bør det 

opparbeides løsninger slik at det er flere som kan bruke området til samme tid. Det 
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bør også etterstrebes løsninger som gjør at en kan drive med en type aktivitet om 

sommeren og en annen aktivitet om vinteren. 

I samarbeid med eksterne har areal- og byplankontoret kommet godt i gang med 

realiseringen av en utendørs aktivitetspark i Søndre park. Planlegging av en 

aktivitetspark på Livbanen er også godt i gang. 

6. KONSEKVENSER/PLANER  

Ringerikshallen 

Det er vedtatt at Ringerikshallen skal selges ved bygging av ny flerbrukshall i 

Hønefoss idrettspark. Det blir nye, fine arenaer for håndball, volleyball, basket og 

turn. Det er flere aktører i Ringerikshallen som vil få behov for nye arenaer, 

kampsportene Ringerike Tae Kwon do klubb, Hønefoss Tae Kwon Do klubb og 

Hønefoss bokseklubb vil stå uten tilbud da det ikke er lagt inn kampsporthaller i den 

nye flerbrukshallen. Ringerike judoklubb trener i privat lokale i Hole kommune. I 

tillegg huser Ringerikshallen en skytebane som flere skyteklubber i Ringerike 

benytter på vinterstid. Videre trener Ringerike helsesportlag boccia på skytebanen. 

I Ringerikshallen er det også 2 squashbaner som blir flittig brukt. Dette tilbudet er fint 

til de som ønsker egentrening uten å være tilsluttet et idrettslag eller treningsinstitutt. 

Det er fremmet et nytt forslag om å beholde Ringerikshallen til ny flerbrukshall skal 

bygges ved utvidelse av Ullerål skole. Avgjørelsen er ventet innen utgangen av 2014.  

Hønefoss idrettspark 

I Hønefoss idrettspark har man ved bygging av ny flerbrukshall mistet 7 stk 

minibaner. Disse arealene gjør at aktiviteten minsker. Hønefoss ballklubb ønsker å 

legge kunstgress på grussletta mellom klubbhus og elva og ønsker at kommunen 

bidrar til at baner langs Ringeriksgata utbedres med jord og gress, alternativt 

kunstgress. Det er på lang sikt ønskelig med utvidelse av kunstgresshallen. Klubben 

ønsker å bruke det tidligere friluftsbadet til treningsbaner med kunstdekke, 

skaterampe og evt andre formål.  Det tidligere friluftsbadet er også ønsket brukt til 

skateanlegg. 

Rehabilitering av Ishockeyhallen starter i 2015.  

Haugsbygd 

Muligheter for å utvide gymsalene på Vang/Haugsbygd til full hallflate slik at de kan 

benyttes til håndballtrening. Ønskelig med kunstgressbane tilpasset 7’er fotball. 

Ringkollen bør utvikles til en arena som kan benyttes til skirenn på nasjonalt nivå. 
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Hen 

Fotballbanen på Hen har ligget brakk, det er ønskelig at denne blir ryddet og gjort i 

stand til fotballbane for barna i området. Banen er på privat grunn. 

Det har kommet inn mange innspill vedrørende grusuttaket på Hensmoen. Beboerne 

i området er bekymret for redusering av areal til friluftsliv. 

Ådal 

Ringmoen: Oppgradere turstiene rundt golfbanen og bygge garasje for snøscooter 

m/redskaper, kombinert med en varmestue. 

Hallingby: Bygge sykkelløype fra Møltemyra til Samsjøveien. Ombygging av de 

bratteste partiene i lysløype er ønskelig. Nytt lysanlegg og renovere tribunene på 

Hallingby stadion.  

Heradsbygda 

Utvidelse av eksisterende klubbhus. Kunstgressbane nr 2 m/lys, ballbinge, 

beachanlegg, fellesbruk av en flerbrukshall i samarbeid med Helgerud skole, en 

mindre hall for ballidretter, liten balløkke med naturgress og mindre hoppanlegg. I 

tillegg garasje for vedlikeholdsutstyr kunstgressbane. 

Tyristrand 

Tyristubben ønsker å bygge en fotballhall med stort brukspotensiale (72x50 m) med 

kunstgressdekke. Hallen er tenkt plassert der dagens grusbane ligger. Primærbruk 

blir fotball men det er også planlagt 3 løpebaner på 60 m samt hoppegrop. 

Sokna 

Soknedalen IL ønsker å bygge flerbrukshall og kunstgressbane på Soknedalens 

Idrettspark 

 

Bedriftsidrett/seniorfotball 

Ved å prioritere anlegg og treningsområder til fotball, også voksne, vil det være med 

å bedre folkehelsen i denne aldersgruppen som vil gi stor helsegevinst for mange på 

kort og lang sikt. På kort sikt, for å møte mangelen på treningsbaner, er oppvarming 

av banene i Haugsbygd/Heradsbygda på vinterstid. Det vil øke kapasiteten slik at 

flere seniorlag/bedriftslag kan dannes og vi får flere i aktivitet. Dette vil være et 

rimelig tiltak for å bedre folkehelsen. 
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7. ANLEGGSPLAN 2014 – 2026 

Anleggsstatus 

En oversikt over påbegynte og ferdigstilte anlegg som venter på tildeling av 

spillemidler er gitt i tabell 1.  

Et kortsiktig, prioritert handlingsprogram for ordinære anlegg og rehabilitering av 

anlegg er gitt i tabell 2. 

Et langsiktig handlingsprogram for idrettsanlegg er gitt i tabell 3. 

Et kortsiktig handlingsprogram for nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv er gitt i 

tabell 4. 

Et langsiktig handlingsprogram for nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv er gitt i 

tabell 5. 

 

 

Tabell 1 

Ferdigstilte og påbegynte anlegg som venter på tildeling av spillemidler 

Alle tall er oppgitt i hele tusen. R - rehabilitering av anlegg 0 – ordinære anlegg 

Ordinære anlegg 

Anlegg Sted Anleggseier Kat Kostnad 

Klubbhus Somma/Ådal Ådal skytterlag 0 3 629 000 

Kunstgressbane Heradsbygda Heradsbygda Ringerike kommune 0 8 975 000 

O-kart Vælsvanna øst Fossekallen IL 0 79 500 

Compacsporting –trapbane Buttentjern jaktskytesenter ButtentjernJaktskytesenter 0 5 150 000 

 

Nærmiljøanlegg 

Anlegg Sted Anleggseier Kat Kostnad 

Skolekart på Ringerike Veien,Veienmarka,Eikli Ringerike O-lag N 71 000 

Ballbinge Vang skole Ringerike kommune N 462 000 

Ballbinge Ullerål skole Ringerike kommune N 364 000 

Sandhåndballbane Møltemyra stadion/Ådal Ådal IL N 210 000 

 

 

Tabell 2 

Prioritert handlingsprogram ordinære anlegg og rehabilitering av anlegg 2014-2018 

Det er ikke foretatt prioritering mellom anleggene.  
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Anlegg Sted Anleggseier Kat Kostnad 

Beachanlegg Heradsbygda stadion Heradsbygda IL O  

O-kart  Damtjern-Løvlia Ringerike O-lag O  

Flerbruksbane Buttentjern Buttentjern jaktskytesenter O  

Flerbrukshall Hønefoss Idrettspark Ringerike kommune O  

Kampsportarenaer Ringerike Ringerike kommune/lag O  

Skytterarena Hønefoss Skytterklubber m.fl. O  

Rallycrossbane Ringerike Hønefoss RC-klubb O  

Klubbhus Hovsmarka skiskytterarena Hønefoss skiskytterklubb O  

Flerbrukshall Tyristrand Tyristubben IF O  

Flerbrukshall Sokna Sokna IL O  

Kunstgressbane Sokna Sokna IL O  

Snøproduksjonsanlegg Hovsmarka skiskytterarena Hønefoss skiskytterklubb O  

Ishockeyhallen Hønefoss idrettspark Ringerike kommune R  

Skytterhus m/innendørs arena Ringerike Ringerike skytterlag O  

Skateanlegg Hønefoss Ringerike kommune m.fl. O  

Lysanlegg Hallingby kunstgress Ådal IL O  

O-kart Hønefoss og omegn Ringerike O-lag O  

O-kart Gullerudmarka Fossekallen IL R  

O-kart Mastedalen Fossekallen IL R  

O-kart Vælsvanna (utvid. av kart) Fossekallen IL N  

 

Tabell 3 

Langsiktig handlingsprogram idrettsanlegg. 

Det er ikke foretatt prioritering mellom anleggene. 

Anlegg Sted Anleggseier Kat Kostnad 

Trampen skytebane Sokna Sokna skytterlag m/flere O  

Kunstgressbane 2 Heradsbygda stadion Heradsbygda IL O  

Flerbrukshall Heradsbygda  Heradsbygda IL O  

Garasje Heradsbygda stadion Heradsbygda IL O  

Garderobeanlegg Haugsbygd Haugsbygd IF O  

Klubbhus Haugsbygd Haugsbygd IF O  

Kunstgress Hallingby Ådal IL O  

Ishall Hønefoss idrettspark Ringerike Ischockeyklubb O  

Garasje/klubbhus Hallingby Ådal IL O  

Lysanlegg Hallingby skistadion Ådal IL O  

Motorcrossbane Eriksplassen Ådal NMK Hønefoss O  

Kunstgressbane Trøgstad Ringerike kommune O  

Kunstgressbane 2 Haugsbygd Haugbygd IF O  

Utbygging gymsal Vang/Haugsbygd Ringerike kommune O  

Ringkollen skiarena Ringkollen Ringerike kommune m/fl O  

Flerbrukshall Ny skole Hønefoss syd Ringerike kommune O  

Flerbrukshall Ny skole Hønefoss nord Ringerike kommune O  

Orienteringskart Aklangen Ringerike O-lag O  

Orienteringskart Ringkollen-Glisætra Ringerike O-lag O  

Orienteringskart Buttentjern Ringerike O-lag O  

 

Tabell 4 

Kortsiktig handlingsprogram for nærmiljøanlegg  
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Det er ikke foretatt prioritering mellom anleggene 

Anlegg Sted Anleggseier Kat Kostnad 

Lysløype Tyristrand Tyristubben IF N  

Nærmiljøanlegg Tyristrand Foreningen Klokkerdalen 

park og fritid 

N  

Skiløyper Ringerike Ringerike kommune N  

Turløyper Ringerike  Ringerike kommune N  

Sanitæranlegg Røssholmstranda Ringerike kommune N  

Aktivitetsanlegg Røssholmstranda Ringerike kommune N  

Garderobeanlegg Røssholmstranda Ringerike kommune N  

Ballplass Røssholmstranda Ringerike kommune N  

Utvikle friluftsområde Kilemoen Ringerike kommune N  

Utvikle friluftsområde Eggemoen Ringerike kommune N  

Utvikle friluftsområde Hvervenmoen Ringerike kommune N  

Skatepark Hønefoss Ringerike kommune N  

Sanitæranlegg Hensmoen skyteanlegg Ringerike kommune N  

Skøytebane Hønefoss Ringerike kommune N  

Hoppanlegg Heradsbygda Heradsbygda IL N  

Turstier Langs elvene Hønefoss Ringerike kommune N  

Friluftsområder Hønefoss sentrum og omegn Ringerike kommune N  

Lekeplasser Hønefoss sentrum og omegn Ringerike kommune N  

Aktivitetsanlegg Søndre park Ringerike kommune N  

Aktivitetsanlegg Livbanen Ringerike kommune N  

Ballbinge Hønefoss skole Ringerike kommune N  

Ballbinge Heradsbygda  Heradsbygda IL N  

Ballbinger Div skoler  Ringerike kommune  N  

Ballbinge  Almemoen Almemoen Vel N  

Grusbane Trøgstad Ringerike kommune N  

Gressbane Trøgstad Ringerike kommune N  

Nærkart Schjongstangen m/flere Ringerike O-lag N  

Diverse skolekart Kirkeskolen m.fl.  Ringerike O-lag N  

Nærmiljøkart Tyristrand Ringerike O-lag N  

Ballplass Hen Hen velforening N  

Kunstgress trening Hønefoss idrettspark Ringerike kommune N  

Beachbane Heradsbygda stadion Heradsbygda IL N  

 

 

Tabell 5 

Langsiktig handlingsprogram for nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv 

Det er ikke foretatt prioritering mellom anleggene 

Anlegg Sted Anleggseier Kat Kostnad 

Nærmiljøanlegg Kragstadmarka Ringerike kommune N  

Aktivitetsanlegg Ny skole Hønefoss syd Ringerike kommune N  

Balløkke Heradsbygda Heradsbygda IL N  

Aktivitetsanlegg Ny skole Hønefoss nord Ringerike kommune N  

Lysløype Holleia Tyristubben IF N  

Balløkke Tyristrand Tyristubben IF N  

Ballslette Ringmoen Ådal IL N  

Turstier Ringmoen Ådal IL N  
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Tilrettelegge lysløype for 

funksjonshemmede 

Hallingby Ådal IL N  

 

Skiløyper Hallingby Ådal IL N  

Sykkelløype Hallingby Ådal IL m/flere O  

Turstier Hallingby Ådal IL N  

Idrettshus Damtjern Norderhov UIL N  

Varmestue/toalett Ringmoen Ådal IL N  

Lysløype Haugsbygd Haugsbygd IF N  

Skolekart Flere skoler Ringerike O-lag N/R  

Nærmiljøkart Prestmoen Ringerike O-lag N  

Nærmiljøkart Hovsmarka Ringerike O-lag N  

Nærmiljøkart Aurenhaugen Ringerike O-lag N  

Nærmiljøkart Sokna Ringerike O-lag N  

Nærmiljøkart Hallingby Ringerike O-lag N  
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Kartref. 

PunktID Anleggsenhet Anleggskategori 

L2 Åsbygda stadion Fotballanlegg 

L3 Damtjern  Idrettshus 

L4 Kirkeskolen nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg 

L5 Eikli skole nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg 

L6 Vang skole nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg 

L7 Veien skole nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg 

L8 Ullerål skole nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg 

L9 Stranden skole nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg 

L10 Røssholmstranda, aktivitetsanlegg Aktivitetsanlegg 

L11 Tyristrand skole aktivitetsanlegg Aktivitetsanlegg 

L12 Ringkollstua Idrettshus 

L13 Schjongshallen Isanlegg 

L14 Hønefoss idrettspark Friidrettsbane Friidrettsanlegg 

L15 Hønefoss skole Aktivitetsanlegg 

L16 Hønefoss idrettspark Aktivitetsanlegg 

L17 Vesterntangen ballslette Aktivitetsanlegg 

L18 Røssholmstranda Friluftsliv 

L19 Permobakken ballslette Aktivitetsanlegg 

L20 Ringkollen skilekeland Aktivitetsanlegg 

L21 Vegård skole Aktivitetsanlegg 

L22 Trøgstad balløkke Aktivitetsanlegg 

L23 Stranden skole Aktivitetsanlegg 

L24 Hallingby idrettsplass Aktivitetsanlegg 

L25 Helgerud skole Aktivitetsanlegg 

L26 Hov ungdomsskole Aktivitetsanlegg 

L27 Hvervenkastet-arnegårdsveien Aktivitetsanlegg 

L28 Kirkeskolen Aktivitetsanlegg 

L29 Skagnesodden Friluftsliv 

L30 Tyristrand flerbrukshall Flerbrukshall 

L31 Helgerud skole ballbinge Aktivitetsanlegg 

L32 Veienmarka ungdommsskole Fotballanlegg 

L33 Eikli skole ballbinge Aktivitetsanlegg 

L34 Veienmarka ungdommsskole Aktivitetsanlegg 

L35 Tyristrand idrettsanlegg Fotballanlegg 

L36 Nes skole Fotballanlegg 

L37 Nes stadion Fotballanlegg 

L38 Sokna idrettsplass Fotballanlegg 

L39 Hønefoss idrettspark Fotballanlegg 

L40 Heradsbygda stadion Fotballanlegg 

L41 Hallingby idrettsplass Fotballanlegg 

L42 Haldenjordet balløkke Fotballanlegg 

L43 Trøgstadbanen Fotballanlegg 

L44 Nes skytebane Skyteanlegg 

L45 Vågård skytebane Skyteanlegg 

L46 Ringkollen hoppanlegg Skianlegg 

L47 Katnosadammen turisthytte Friluftsliv 

L48 Løvlia skihytte Friluftsliv 

L49 Mælingen travbane Hestesportanlegg 
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L50 Vikerkoia Friluftsliv 

L51 Tjuvenborgkoia Friluftsliv 

L52 Hovinkoia Friluftsliv 

L53 Grønknutkoia Friluftsliv 

L54 Flismoen lerduebane Skyteanlegg 

L55 Vikerfjell alpinbakke Skianlegg 

L56 Stall Christina Hestesportanlegg 

L57 Ring gym Aktivitetssal 

L58 Nes stadion Fotballanlegg 

L59 Sokna idrettsplass Fotballanlegg 

L60 Ullerål skole Fotballanlegg 

L61 Tyristrand idrettsanlegg Fotballanlegg 

L62 Hønefoss idrettspark Kunstgressbane Fotballanlegg 

L63 Hallingby skole, nærmiljøanlegg 1 Diverse anlegg 

L64 Finsandodden Friluftsliv 

L65 Ringerikshallen Flerbrukshall 

L66 Tyristrand idrettshall Flerbrukshall 

L67 Hallingby skole Aktivitetssal 

L68 Sokna skole/samfunnshus Aktivitetssal 

L69 Hønefoss idrettspark Skyteanlegg 

L70 Sokna idrettsplass Friidrettsanlegg 

L71 Hallingby idrettsplass Friidrettsanlegg 

L72 Hallingby skole, idrettshall Flerbrukshall 

L73 Ringerikshallen Skyteanlegg 

L74 Sokna skytebane Skyteanlegg 

L75 Preståsen skytebane Skyteanlegg 

L76 Tyristrand skytebane Skyteanlegg 

L77 Hallingby skole, innedørs skytebane Skyteanlegg 

L78 Stall Monserud Hestesportanlegg 

L79 Buttingsrud camping Friluftsliv 

L80 Sandvikstranda Friluftsliv 

L81 Hollerud camping Friluftsliv 

L82 Heiernstranda Friluftsliv 

L83 Somma skytebane Skyteanlegg 

L84 Høyskolen i Buskerud Aktivitetssal 

L85 Fleskerud skytebane Skyteanlegg 

L86 Heradsbygdas klubbhus Idrettshus 

L87 Hovsmarka tennisanlegg Tennisanlegg 

L88 Nes stadion Skianlegg 

L89 Hensmoen pistolbane Skyteanlegg 

L90 Veme stadion Fotballanlegg 

L91 RISØ skytebane, bane A Skyteanlegg 

L92 Tolpinrud idrettsanlegg Fotballanlegg 

L93 Nakkerud stadion Fotballanlegg 

L94 Tyristrand skole ballplass Aktivitetsanlegg 

L95 Ringmoen hoppbakke Skianlegg 

L96 Hallingby idrettsplass, ballslette Aktivitetsanlegg 

L97 Ringmoen skileikanlegg Aktivitetsanlegg 

L98 Hovsmarka skiskytteranlegg Skianlegg 

L99 Sokna leirduebane Skyteanlegg 

L100 Tyristrand aktivitetsanlegg Aktivitetsanlegg 
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L101 Mobakken nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg 

L102 Blystadkleiva alpinbakke Aktivitetsanlegg 

L103 Fonkalsrudbakken Skianlegg 

L104 Soknedalen I.L. ballbinge Aktivitetsanlegg 

L105 Ringerike Ridesenter Hestesportanlegg 

L106 Haugsbygd Kunstgressbane Fotballanlegg 

L107 Holtangen sandvolleyballbane Aktivitetsanlegg 

L108 Ringerike Golfbane 9 hullsbane Golfanlegg 

L109 Hønefoss kunstgressbane Fotballanlegg 

L110 Klokkergården Sandvolleyballbane Aktivitetsanlegg 

L111 Kvernvollen Sandvolleyballbane Aktivitetsanlegg 

 

 
 

9. ANLEGGSREGISTER 

Hønefoss idrettspark 605000101 Kommuneanlegg Friidrettsanlegg Friidrett Kunststoffbane 

Hønefoss idrettspark 605000102 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball gressbane 

Hønefoss idrettspark 605000103 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball grusbane 

Hønefoss idrettspark 605000104 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball gressbane 

Hønefoss idrettspark 605000105 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball grusbane 

Hønefoss idrettspark 605000106 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Balløkke 

Hønefoss idrettspark 605000107 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Balløkke 

Hønefoss idrettspark 605000108 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball grusbane 

Hønefoss idrettspark 605000109 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball Minihall 40x20 

Sjongshallen 605000110 Kommuneanlegg Isanlegg Ishall 

Hønefoss idrettspark 605000111 Kommuneanlegg Idrettshus Idrettshus 

Sjongshallen-klubbhusdelen 605000114 Kommuneanlegg Idrettshus Idrettshus 

Hønefoss idrettspark 605000115 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane (inne) 

Hønefoss idrettspark 605000116 Kommuneanlegg Idrettshus Idrettshus 

Liv/fossekallens klubbhus 605000117 Kommuneanlegg Idrettshus Idrettshus 

Hønefoss kunstgressbane 605000118 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball kunstgressbane 

Ringerike videregående skole 605000201 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Ringerike videregående skole 605000202 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Ringerike videregående skole 605000203 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbane 

Hønefoss skole 605000301 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Hønefoss skole 605000302 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Balløkke 

Ring gym 605000501 Kommuneanlegg Aktivitetssal Trimrom/helsestudio 

Halden balløkke 605000601 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball gressbane 

Ringerikshallen 605000701 Kommuneanlegg Flerbrukshall Flerbrukshall, normalhall 

Ringerikshallen 605000702 Kommuneanlegg Aktivitetssal Trimrom/helsestudio 

Ringerikshallen 605000704 Kommuneanlegg Squashanlegg Squashanlegg 

Ringerikshallen 605000705 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane (inne) 

Hovsmarka tennisanlegg 605000801 Kommuneanlegg Tennisanlegg Tennishall 

Hovsmarka tennishall 605000802 Kommuneanlegg Idrettshus Idrettshus 

Hovsmarka tennisanlegg 605000803 Kommuneanlegg Tennisanlegg Tennisbane 
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Hovsmarka tennisanlegg 605000804 Kommuneanlegg Idrettshus Lagerbygg(ikke spes 

Hovsmarka Minitennisbane 605000805 Nærmiljøanlegg Tennisanlegg Tennisbane 

Ullerål skole 605000901 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Ullerål skole 605000902 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball grusbane 

Ullerål skole nærmiljøanlegg 605000903 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg 

Hov ungdomsskole 605001001 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Hov ungdomsskole 605001002 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbane 

Hovsmarka skiskytteranlegg 605001101 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skiskytteranlegg 

Hovsmarka skiskytteranlegg 605001102 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Hovsmarka idrettshus 605001103 Kommuneanlegg Idrettshus Idrettshus 

Hovsmarka Hus 605001104 Kommuneanlegg Idrettshus Klubbhus 

Vesterntangen 605001201 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Balløkke 

Ringerike folkehøgskole 605001301 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Ringerike folkehøgskole 605001302 Kommuneanlegg Bad og svømmeanlegg Svømmebasseng 

Ringerike folkehøgskole 605001303 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbane 

Høyskolen i Buskerud 605001401 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Arnegårdslia Ski- og lekeanlegg 605001502 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Skileikanlegg 

Austjord 605001601 Kommuneanlegg Bad og svømmeanlegg Svømmebasseng 

Hønefoss videregående skole 605001701 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Hønefoss videregående skole 605001702 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Balløkke 

Hvervenkastet-arnegårdsveien 605001801 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbane 

Trøgstad balløkke 605002001 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Balløkke 

Trøgstadbanen 605002002 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball gressbane 

Trøgstadbanen garderobeanlegg 605002003 Kommuneanlegg Idrettshus Idrettshus 

Tolpinrud idrettsanlegg 605002101 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball grusbane 

Tolpinrud idrettsanlegg 605002102 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball gressbane 

Tolpinrud ball-løkke 605002103 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Balløkke 

Tolpinrud idrettsanlegg garasje, carport 605002104 Kommuneanlegg Idrettshus Lagerbygg(ikke spes 

Tolpinrud idrettsanlegg garderobebygg 605002105 Kommuneanlegg Idrettshus Garderobebygg 

Stall Monserud 605002201 Kommuneanlegg Hestesportanlegg Ridehall 

Stall Monserud 605002202 Kommuneanlegg Hestesportanlegg Ridebane 

Kirkeskolen 605002301 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Kirkeskolen 605002302 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbane 

Kirkeskolen nærmiljøanlegg 605002303 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg 

Eikli skole 605002401 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Eikli skole nærmiljøanlegg 605002402 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg 

Vegård skole 605002501 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Vegård skole 605002502 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Balløkke 

Vegård skole 605002503 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Fleskerud skytebane 605002601 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane 300m 

Ringkollen skisenter 605002701 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Ringkollen skilekeland 605002702 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Balløkke 

Ringkollstua 605002703 Kommuneanlegg Idrettshus Idrettshus 

Ringkollen hoppanlegg 605002801 Nærmiljøanlegg Skianlegg Hoppbakke 

Ringkollen hoppanlegg 605002802 Nærmiljøanlegg Skianlegg Hoppbakke 
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Ringkollen hoppanlegg 605002803 Kommuneanlegg Skianlegg Hoppbakke 

Ringkollen hoppanlegg 605002804 Kommuneanlegg Skianlegg Hoppbakke 

Vang skole 605002901 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Vang skole 605002903 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball gressbane 

Vang skole 605002905 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball grusbane 

Vang skole 605002906 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbane 

Vang skole nærmiljøanlegg 605002907 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg 

Haugsbygda  ungdomsskole 605003001 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Eggemoen lysløype 605003101 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Åsbygda skole 605003301 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Åsbygda stadion 605003401 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball gressbane 

Åsbygda stadion 605003402 Kommuneanlegg Idrettshus Lagerbygg(ikke spes 

Åsbygda stadion 605003403 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Hensmoen bedriftsidrettsplass 605003501 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball grusbane 

Hensmoen bedriftsidrettsplass 605003502 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbane 

Hensmoen pistolbane 605003601 Kommuneanlegg Skyteanlegg Pistolbane (ute) 

Vågård skytebane 605003701 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane 300m 

Vågård skytebane 605003702 Kommuneanlegg Skyteanlegg Pistolbane (ute) 

Vågård skytebane 605003703 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane 100m 

Vågård skytebane 605003704 Kommuneanlegg Idrettshus Idrettshus 

Hallingby skole 605003801 Kommuneanlegg Aktivitetssal Samfunnshus(idrettsdelen) 

Hallingby skole, idrettshall 605003803 Kommuneanlegg Flerbrukshall Flerbrukshall, liten 

Hallingby skole, innedørs skytebane 605003804 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane (inne) 

Hallingby skole, nærmiljøanlegg 1 605003805 Nærmiljøanlegg Diverse anlegg Skoleanlegg 

Hallingby idrettsplass 605003901 Kommuneanlegg Friidrettsanlegg Friidrett grusbane 

Hallingby idrettsplass 605003902 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball gressbane 

Hallingby idrettsplass 605003903 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball grusbane 

Hallingby idrettsplass 605003904 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbane 

Hallingby idrettsplass 605003905 Kommuneanlegg Idrettshus Idrettshus 

Hallingby idrettsplass 605003906 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Hallingby idrettsplass, ballslette 605003907 Kommuneanlegg Aktivitetsanlegg Balløkke 

Hallingby idrettsplass, skistadion 605003908 Kommuneanlegg Skianlegg Skianlegg, ikke def 

Hallingby idrettsplass garasje, toalett  605003909 Kommuneanlegg Idrettshus Garderobebygg 

Knuterud lysløype 605004001 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Somma skytebane 605004201 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane 200m 

Somma skytebane 605004202 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane 100m 

Ringmoen skole 605004304 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Ringmoen skileikanlegg 605004305 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Skileikanlegg 

Ringmoen hoppbakke 605004401 Kommuneanlegg Skianlegg Hoppbakke 

Nes skole/samfunnshus 605004501 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Nes skole 605004502 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball grusbane 

Nes stadion 605004601 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball gressbane 

Nes stadion 605004602 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball grusbane 

Nes stadion 605004603 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Nes stadion 605004604 Kommuneanlegg Skianlegg Hoppbakke 
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Nes skytebane 605004701 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane 100m 

Vikerfjell alpinbakke 605004801 Kommuneanlegg Skianlegg Alpinanlegg 

Sokna skole/samfunnshus 605005001 Kommuneanlegg Aktivitetssal Samfunnshus(idrettsdelen) 

Sokna idrettsplass 605005201 Kommuneanlegg Friidrettsanlegg Friidrett grusbane 

Sokna idrettsplass 605005202 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball gressbane 

Sokna idrettsplass 605005203 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball grusbane 

Sokna idrettsplass 605005204 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Permobakken ballslette 605005301 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Balløkke 

Blystadkleiva alpinbakke 605005401 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg 

Sokna skytebane 605005601 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane 300m 

Sokna leirduebane 605005703 Kommuneanlegg Skyteanlegg Lerduebane 

Fonkalsrudbakken 605005801 Kommuneanlegg Skianlegg Hoppbakke 

Fonkalsrudbakken 605005802 Kommuneanlegg Idrettshus Lagerbygg(ikke spes 

Flismoen lerduebane 605005901 Kommuneanlegg Skyteanlegg Lerduebane 

Stall christina 605006001 Kommuneanlegg Hestesportanlegg Ridebane 

Stall christina 605006002 Kommuneanlegg Hestesportanlegg Stall 

Veme stadion 605006101 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball gressbane 

Vemes klubbhus 605006102 Kommuneanlegg Idrettshus Idrettshus 

Heggen lysløype 605006202 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Helgerud skole 605006301 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Helgerud skole 605006302 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbane 

Helgerud skole ballbinge 605006303 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbinge 

Heradsbygda stadion 605006401 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball gressbane 

Heradsbygda stadion 605006402 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball grusbane 

Heradsbygdas klubbhus 605006403 Kommuneanlegg Idrettshus Idrettshus 

Heradsbygda stadion 605006404 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Veien skole 605006501 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Veien skole nærmiljøanlegg 605006502 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg 

Veienmarka ungdommsskole 605006601 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Veienmarka ungdommsskole 605006602 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball grusbane 

Veienmarka ungdommsskole 605006603 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbane 

Stranden skole 605006801 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Stranden skole 605006802 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Balløkke 

Stranden lysløype 605006803 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Stranden skole nærmiljøanlegg 605006804 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg 

Tyristrand skole 605007002 Kommuneanlegg Skianlegg Hoppbakke 

Tyristrand flerbrukshall 605007003 Kommuneanlegg Flerbrukshall Basketballhall 

Tyristrand skole ballplass 605007004 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Balløkke 

Tyristrand skole 605007005 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Skateboardanlegg 

Tyristrand skole aktivitetsanlegg 605007006 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg 

Tyristrand kulturhus 605007007 Kommuneanlegg Kulturbygg Lokalt kulturbygg 

Tyristrand skole-ballbinge 605007008 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbinge 

Tyristrand idrettsanlegg 605007101 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball gressbane 

Tyristrand idrettsanlegg 605007102 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball grusbane 

Tyristubbens klubbhus 605007103 Kommuneanlegg Idrettshus Idrettshus 
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Tyristrand idrettsanlegg 605007104 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Tyristrand aktivitetsanlegg 605007105 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg 

Tyristrand idrettshall 605007106 Kommuneanlegg Flerbrukshall Flerbrukshall, normalhall 

Mobakken nærmiljøanlegg 605007107 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg 

Tyristrand skytebane 605007201 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane 100m 

Nakkerud stadion 605007301 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball grusbane 

Nakkerud stadion, basketballbane 605007302 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Balløkke 

Åsa -eriksrud-gullerud 605007401 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Væla øst 605007501 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Ulvenåsen 605007601 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Gørrtjernlia 605007701 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Aklangen - nord 605007801 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Hensmoen O-kart 605007901 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Skamarka 605008001 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Gullerud-eriksrud 605008101 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Hovsmarka orienteringskart 605008201 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Tandbergmoen 605008301 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Ringkollen 605008501 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Oppenåsen 605008601 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Djupdalsåsen 605008701 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Haugsbygd - østås 605008801 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Heradsbygda 605008901 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Eggemoen 605009001 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Kvitmyråsen 605009101 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Holleia 605009201 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Løkåsen 605009301 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Løvlia nord 605009401 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Piperåsen 605009501 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Vælsvann øst O-kart 605009601 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Øståsen 605009701 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Mosmoen-åsbygda 605009801 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Moesmoen 605009802 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Gulplasseter-semmentj. 605009901 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Semmentjern o-kart 605010001 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Katnosadammen turisthytte 605010101 Kommuneanlegg Friluftsliv Overnattingshytte 

Tjuvenborgkoia 605010201 Kommuneanlegg Friluftsliv Overnattingshytte 

Grønknutkoia 605010301 Kommuneanlegg Friluftsliv Overnattingshytte 

Hovinkoia 605010401 Kommuneanlegg Friluftsliv Overnattingshytte 

Hovinsetra nærkart 605010402 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Vikerkoia 605010501 Kommuneanlegg Friluftsliv Overnattingshytte 

Løvlia skihytte 605010601 Kommuneanlegg Friluftsliv Overnattingshytte 

Røssholmstranda 605010701 Kommuneanlegg Friluftsliv Badeplass 
Røssholmstranda, Hagavika 
aktivitetsanle 605010702 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg 

Skagnesodden 605010801 Kommuneanlegg Friluftsliv Badeplass 
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Buttingsrud camping 605010901 Kommuneanlegg Friluftsliv Badeplass 

Sandvikstranda 605011001 Kommuneanlegg Friluftsliv Badeplass 

Finsandodden 605011101 Kommuneanlegg Friluftsliv Badeplass 

Hollerud camping 605011201 Kommuneanlegg Friluftsliv Badeplass 

Heiernstranda 605011301 Kommuneanlegg Friluftsliv Badeplass 

Mælingen travbane 605011401 Kommuneanlegg Hestesportanlegg Travbane 

Hallingby - somdalen 605011601 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Hallingby - hvalsetra 605011701 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Hallingby - Vælsvannsåsen 605011801 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Hallingby 605011901 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Heggen skole - Rishue - Valsva 605012001 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Katnosa - Spålen 605012101 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Katnosa-Sinnerudalen-Finstad-k 605012201 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Katnosadammen-Fagerli-Finnerud 605012301 Kommuneanlegg Friluftsliv Tursti 

Løvlia - Stubbdal 605012401 Kommuneanlegg Friluftsliv Tursti 

Løvlia-Merratjern-kommunegrens 605012501 Kommuneanlegg Friluftsliv Tursti 

Løvlia - Oppkuven 605012601 Kommuneanlegg Friluftsliv Tursti 

Løvlia-kleivstua til kommunegr 605012701 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Løvlia - Lommedalen (til kommu 605012801 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Løvlia-Trampen (til kommunegre 605012901 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Løvlia-Sørkedalen (til kommuneg 605013001 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Løvlia - Hegglia -Vidvangen 605013101 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Løvlia - Hegglivann 605013201 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Jevnslifjelløypa 605013301 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Nes - knappåsen - Treknatten 605013401 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Oppenåsen rundt 605013501 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Ringerudsetra - vikersetra 605013601 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Ringerudsetra - Flaskerudsetra 605013701 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Ringerudsetra - Høgfjell 605013801 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Ringkollen-Langtjern-Stubbdal 605013901 Kommuneanlegg Friluftsliv Tursti 

Ringkollen-Borgeseter-Løvlia 605014001 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Ringkollen-Vikseter-Løvlia 605014101 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Ringkollen - toppen rundt 605014201 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Ringkollen rundløype 605014301 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Ringkolløypa 605014401 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Ringkollen - Øyangen 605014501 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Ringkollen - Hønefoss 605014601 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Sokna-Kollsjøen -høgfjell 605014701 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Sokna - Holleia (holleialøpet) 605014801 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Tjuvenborgen - Bergsund 605015101 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Tjuvenborgen - Sokna 605015201 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Tjuvenborgen - Vikerkoia 605015301 Kommuneanlegg Friluftsliv Tursti 

Tjuvenborg-Vikerkoia-Vuvasskoia 605015401 Kommuneanlegg Friluftsliv Tursti 

Tranbyseter - Holleia 605015501 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Vikermoen-Vikerkoia 605015801 Kommuneanlegg Friluftsliv Tursti 
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Vikerseter - Høgfjell 605015901 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Vikerfjell ski kart 605015902 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Vikersetra-Treknatta 605016001 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Vikersetra-Skarerudåsen 605016101 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Vikersetra-Høgfjell-Ulevassfje 605016201 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Åsbygda skole - Mosjøen 605016301 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Flaskerudseter-høgfjell 605016501 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Tossevikseter-Tossevikfjell 605016601 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Storflåtan - div.småløyper 605016701 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Storflåtan-Langlia(grenaderløy 605016801 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Spålen - Langlia 605016901 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Spålen - div.småløyper 605017001 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Løvlia - div.skiløyper 605017101 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Løvlia-Gyrihaugen-Skardtjern 605017201 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Oppkuven - div.småløyper 605017301 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Oppkuven øst-Hagatjern 605017401 Kommuneanlegg Friluftsliv Tursti 

Oppkuven øst - grensen 605017501 Kommuneanlegg Friluftsliv Tursti 

Oppkuven 605017601 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Finnbuseter-Finstad-Finntjern 605017701 Kommuneanlegg Friluftsliv Tursti 

Finnerudseter-Spålen-Uglaseter 605017801 Kommuneanlegg Friluftsliv Tursti 

Fossli-Uglaseter-nordøst/Mosjø 605017901 Kommuneanlegg Friluftsliv Tursti 

Stubbdal-Haukenseter-fjellsete 605018001 Kommuneanlegg Friluftsliv Tursti 

Fjellseter-Skardtjern 605018101 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Atjernløypa 605018201 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Vegård skole 605018701 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Glisætra 605018801 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Helgerud skole 605018901 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Schjongslunden 605019001 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Heggen 605019201 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Oppen 605019301 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Kilemoen 605019401 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Burudåsen 605019501 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Øyangen 605019601 Kommuneanlegg Kart Andre kart 

Vang skole 605019701 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Hønefoss skole 605019801 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Hallingby skole 605019901 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Hallingby nærmiljøkart 605020001 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Ullerål skole 605020101 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Ringkollstua 605020201 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Sokna nord 605020301 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Sokna skole 605020401 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Hovsmarka-2 605020601 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Sokna-nord 605020701 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Damtjern varmestue,redskapshus 605020801 Nærmiljøanlegg Idrettshus Lagerbygg(ikke spes 

Vågårdåsen o-kart 605020901 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 
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Bergerbakken 605020902 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Preståsen skytebane 605021101 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane 100m 

Preståsen skytebane 605021102 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane 200m 

Preståsen skytebane - innendørs 15m 605021103 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane (inne) 

Preståsen skytebane skytterhus 605021104 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytterhus 

Holtangen sandvolleyballbane 605021201 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Sandvolleyballbane 

Veienmarka o-kart 605021301 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Somdalen grendehus 605021701 Kommuneanlegg Kulturbygg Lokalt kulturbygg 

Ringerike bibliotek 605021801 Kommuneanlegg Kulturbygg Kulturbygg - Bibliotek 

Mastedalen O-kart 605021901 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Ask orienteringskart/skolekart 605022201 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Punkerudhagen nærmiljøanlegg 605022301 Nærmiljøanlegg Friluftsliv Tursti 

Ringerike Golfbane 9 hullsbane 605022401 Kommuneanlegg Golfanlegg Golfbane 9 hull 

Klokkergården Sandvolleyballbane 605022502 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Sandvolleyballbane 

Ringerike Ridesenter, ridehall 605022601 Kommuneanlegg Hestesportanlegg Ridehall 

Ringerike Ridesenter, stall 605022602 Kommuneanlegg Hestesportanlegg Stall 

Ringerike Ridesenter, ridebane 605022603 Kommuneanlegg Hestesportanlegg Ridebane 

Ringerike Ridesenter, stall 605022604 Kommuneanlegg Hestesportanlegg Stall 

Ringerike Ridesenter, ridebane 605022605 Kommuneanlegg Hestesportanlegg Ridebane 

Ringerike Ridesenter 605022606 Kommuneanlegg Hestesportanlegg Ridebane 

Ringerike Ridesenter, ridestier 605022607 Kommuneanlegg Hestesportanlegg Ridesti 

Ringerike Ridesenter, redskapsbod 605022608 Kommuneanlegg Idrettshus Lagerbygg(ikke spes 

Ringerike Ridesenter, stor ridehall 605022609 Kommuneanlegg Hestesportanlegg Ridehall 

Puttemyra o-kart 605022701 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

RISØ skytebane, bane A 605022801 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane (ute) 

RISØ skytebane, TRAP-/kortholds-/jakt 605022802 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane (ute) 

RISØ, skytebane, Viltmålbane- løpende hj 605022803 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane (ute) 

Kvernvollen Sandvolleyballbane 605022901 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Sandvolleyballbane 

ringerike golfklubb 605023101 Kommuneanlegg Golfanlegg Golfbane 9 hull 

Naturkart Ringkollen 605023301 Nærmiljøanlegg Kart Andre kart 

Naturkart Krokskogen nord 605023401 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Ringerike Pistolklubb standplasshus 2A 605023501 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane (ute) 

Ringerike Pistolklubb El skiveanlegg 605023701 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane (ute) 

Hønefoss idrettspark Friidrettsbane 605023801 Kommuneanlegg Friidrettsanlegg Friidrett Kunststoffbane 

Hønefoss idrettspark Kunstgressbane 605023901 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball kunstgressbane 

Lysanlegg 605024001 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball kunstgressbane 

 Haugsbygd Kunstgressbane 605024101 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball kunstgressbane 

Eikli skole ballbinge 605024201 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbinge 

Soknedalen I.L. ballbinge 605024301 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbinge 

Soknedalen I.L. Garasje 605024302 Kommuneanlegg Idrettshus Idrettshus 

Nes skole ballbinge 605024501 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbinge 

Hønefoss skatepark skateramper 605024801 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Skateboardanlegg 

Ådal skytterlag, Somma skytebane 605024901 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane 300m 

Somma skytebane klubbhus 605025001 Kommuneanlegg Idrettshus Klubbhus 

Ringerike kultureiendom kulturhus 605025101 Interkommunalt  Kulturbygg Regionalt kulturbygg 
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Veien skole - skolegårdskart 605025201 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Veienmarka u-skole, skolegårdskart 605025301 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Eikli skole, skolegårdskart 605025401 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Schjongstangen, nærkart 605025501 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Heradsbygda stadion, kunstgressbane 605025701 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball kunstgressbane 

Ullerål skole ballbinge 605025801 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbinge 

Sandhåndballbane 605025901 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Sandhåndballbane 

Hønefoss idrettspark flerbrukshall 605026001 Kommuneanlegg Flerbrukshall Flerbrukshall, storhall 
Buttentjern Jaktskytesenter, Compact 
sporting, trapbane 605026201 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane (ute) 

Buttentjern Jaktskytesenter, Riflebane 605026301 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane (ute) 

Sokna idrettshall, flerbrukshall 605026401 Kommuneanlegg Flerbrukshall Flerbrukshall, normalhall 

Sokna kunstgressbane 605026501 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball kunstgressbane 

Hølverstrene turstier 605026601 Kommuneanlegg Friluftsliv Tursti 

Damtjern-Løvlia 605026701 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Kirkeskolen skolegårdskart 605026801 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Tyristrand skolekart 605026901 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Almemoen velforening Ballbinge 605027101 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbinge 

Søndre Park Aktivitetsanlegg 605027201 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg 
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Avstemming:  

Magnus Herstads (FrP) forslag oppnådde 2 stemmer (FrP) og falt. 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1754-6   Arkiv: X30  

 

Forskrift om politivedtekt, Ringerike kommune, Buskreud  
 

Forslag til vedtak: 

 

«Forslag til forskrift om politivedtekt, Ringerike kommune, Buskerud vedtas. 

 

Kompetansen til å treffe vedtak om overtredelsesgebyr i medhold av forskrift om politivedtekt, 

Ringerike kommune, Buskerud delegeres til rådmannen.» 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

 

Politidirektoratet har i rundskriv 2018/002, datert 13. februar 2018, utarbeidet ny 

normalpolitivedtekt. Rådmannen har på bakgrunn av den nye normalpolitivedtekten utarbeidet 

forslag til ny politivedtekt for Ringerike kommune.  

 

Kommunestyret traff den 31. mai 2018 vedtak om at vedlagte forslag til forskrift om 

politivedtekt, Ringerike kommune, Buskerud skulle sendes på høring i samsvar med 

forvaltningsloven. Forslaget ble sendt på høring den 20. juni, med høringsfrist 1. september 

2018. Kommunen har mottatt et høringssvar. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Forslaget til ny politivedtekt, Ringerike kommune, Buskerud ble sendt på høring den 20. juni. 

Det ble sendt eget høringsbrev til Sør-Øst Politidistrikt, Ringerike Næringsforening, Ringerike 

Frivilligsentral og til Slt koordinator Karianne Berg, Ringerike kommune.  I tillegg ble 

informasjon om høringen lagt ut på kommunens hjemmesider, og kunngjort i Ring Blad den 30. 

juni, under lørdangsannonsen «Ringerike kommune informerer».  

 

Kommunen har mottatt et høringssvar. Dette høringssvaret har kommet fra Tor Bøhn. Bøhn er 

i høringssvaret kritisk til forslaget om ikke å innføre et tiggerforbud i Ringerike kommune. 

Høringssvaret ligger vedlagt.  

 

Etter at kommunestyret har vedtatt forskrift til politivedtekt, Ringerike kommune, Buskerud 

skal politivedtektene oversendes til Politidirektoratet for legalitetskontroll, stadfestelse og 



- 

kunngjøring i Norsk Lovtidend. Forskriften vil tre i kraft en måned etter at den er stadfestet av 

Politidirektoratet. Fra samme tid oppheves gjeldene forskrift av 15. mars 2000 nr. 235 om 

politivedtekt, Ringerike kommune, Buskerud.  

 

Alternativt vedtak 

 

«Forslag til forskrift om politivedtekt, Ringerike kommune, Buskerud vedtas, med følgende 

endringer….  

 

Kompetansen til å treffe vedtak om overtredelsesgebyr i medhold av forskrift om politivedtekt, 

Ringerike kommune, Buskerud delegeres til rådmannen.» 

 

Rådmannens vurdering 

 

Etter rådmannens vurdering bør forslaget til ny forskrift om politivedtekt for Ringerike 

kommune vedtas uten endringer. Kommunen har mottatt et høringssvar. Høringssvaret 

omhandler forslaget om ikke å innføre et tiggerforbud. Dette spørsmålet er relativt grundig 

behandlet i høringsnotatet, og er vurdert i samarbeid med politiet. Rådmannen fastholder at det 

ikke bør innføres et tiggerforbud i Ringerike kommune.  

 

Kommunen har ikke mottatt høringssvar vedrørende andre deler av forslaget. Forslag til ny 

politivedtekt for kommunen er med unntak av tre endringer, i stor grad en videreføring av 

gjeldende politivedtekt for kommunen. Foruten muligheten til å regulere tigging, omhandler 

endringene adgangen for kommunen til å treffe overtredelsesgebyr og en ny bestemmelse om 

kjøring, camping mv i grøntarealer og på friområder. Disse endringene er omhandlet i 

høringsnotatet, og bestemmelsene bør etter rådmannens vurdering innføres i Ringerike 

kommunes politivedtekt.  

 

Når det gjelder adgangen til å treffe overtredelsesgebyr foreslår Rådmannen at denne 

kompetansen delegeres til rådmannen. Rådmannen vil delegere kompetansen videre til den 

enhet, ved enhetsleder, i kommunen som anses best egnet til å avdekke brudd på de aktuelle 

bestemmelsene. Advokatkontoret vil kurse de/den i kommunen som gis kompetanse til å fatte 

vedtak om overtredelsesgebyr. Forskrift om kommunal håndheving gitt i medhold av 

politiloven, datert 19. juni 2012, har nærmere bestemmelser om adgangen til å ilegge 

overtredelsesgebyr, herunder om gebyrets størrelse. 

 

 

Vedlegg 

 

Forslag til politivedtekt, Ringerike kommune, Buskerud 

Høringsnotat  

Høringssvar fra Tor Bøhn 

 

 

 Ringerike kommune, 12.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 



- 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 



Forskrift om politivedtekt, Ringerike kommune, Buskerud 

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser 

§ 1-1. Offentlig sted 

Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau, sti, herunder gang- og sykkelvei, park, torg 
e.l., plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for 

alminnelig ferdsel. 

§ 1-2. Ansvar og plikter for bruker, leier, fester eller bestyrer av hus eller grunn 

Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som bruker, leier, fester eller 
bestyrer eiendommen. 

Kapittel 2. Orden på offentlig sted 

§ 2-1. Ro og orden på offentlig sted 

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy 
eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel. 

Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero 

mellom kl. 23.00 og kl. 06.00.  

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, 

holdeplass e.l., skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren 

gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen. 

§ 2-2. Kjøring, camping mv i parker, grøntarealer, friområder o.l.  
 

I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på, ved eller under veier eller plasser i tettbygd 

strøk er telting, camping e.l. forbudt, med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet.  
 

I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere 

motorkjøretøyer med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet. 

 

§ 2-3.Opptreden og andre publikumsrettede aktiviteter  

Den som på eller ut mot offentlig sted vil opptre eller utføre andre publikumsrettede aktiviteter, 
må på forhånd sende melding til politiet, uavhengig av om aktivitetene skjer ved bruk av høyttaler ol.  

Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å gjøre bruk av gående, 

kjørende eller flygende reklame. 

§ 2-4. Farlig eller skremmende virksomhet 

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt: 

1. å skyte med gevær eller annet skytevåpen, herunder paintball, softgun, bue, sprettert ol.  

2. å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse. Slik tillatelse er ikke 
påkrevd for godkjent fyrverkeri som skal benyttes i tidsrommet 31. desember kl. 18.00 til 1. januar 

kl. 02.00.   

3. å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som 
ferdes der. 



Kapittel 3. Sikring av ferdselen 

§ 3-1. Hindringer 

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å plassere eller montere noe som kan være til hinder 
eller ulempe for ferdselen eller som hindrer fri sikt til trafikkskilt o.l.. 

Markiser eller annet som henger utover fortau, skal på det laveste være minst 2,5 m over bakken 

og slik at de ikke dekker for fri sikt til trafikklys, trafikkskilt o.l. 

§ 3-2. Dyr  

Det er forbudt å la husdyr, herunder hest, storfe, sau eller geit, gå løs på eller ved offentlig sted 

uten forsvarlig tilsyn. 

 

§ 3-3. Aktiviteter 

Politiet kan forby enhver form for aking, skateboard/rulleskøyter og annen form for sport, lek eller 
spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevet av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden. 

§ 3-4. Ferdsel på islagt vann eller sjø 

Politiet kan av sikkerhetsgrunner forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt 

vann eller sjø. 

§ 3-5. Avsperring av fortau m.v. 

Er det påkrevet på grunn av byggearbeid e.l. at en gate, fortau, vei eller et annet offentlig sted 

blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse fra politiet, 

som i tilfelle fastsetter nærmere vilkår. 

§ 3-6. Byggevirksomhet mv.  

Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig 

sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme 

hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum. 

§ 3-7. Sprengningsarbeid 

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til 

politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak. 

§ 3-8. Vedlikehold av bygning m.v. 

Ved vedlikehold av bygninger m.v. på eller ut mot offentlig sted plikter ansvarshavende for 

arbeidet umiddelbart å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller 

ulempe. 

§ 3-9. Fare for takras 

Når det er fare for at snø eller is kan falle ned fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks 

sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge 

for at taket blir ryddet. Avvisere skal fjernes senest etter 7 dager med mindre eieren kan dokumentere 
lengre ventetid på rekvirert bistand til takrydding. 

§ 3-10. Fjerning av sperrer 

Avsperringer, avvisere, stiger e.l. fjernes når det arbeid som er nevnt i §§ 3-6, 3-7 og 3-8 er utført 

eller den fare eller ulempe som er nevnt i § 3-9 ikke lenger er til stede.  



Kapittel 4. Renhold på offentlig sted 

§ 4-1. Rengjøring av lys og luftegraver 

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted, plikter å sørge for rengjøring av lys- og luftegraver i 
umiddelbar tilknytning til eiendommen. 

Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe. 

Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l. 

§ 4-2. Rydding av snø etter takras 

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor 

eiendommen for snø og is.  

§ 4-3. Vannavløp 

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft 

e.l. holdes åpne.  

§ 4-4. Eiers plikt i henhold til lokalt etablert sedvane til renhold mm av fortau 

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted innenfor grensene til tidligere Hønefoss kommune 

plikter å: 

1. sørge for renhold av fortau og rennestein 
2. rydde fortauet for snø etter snøfall 

3. strø fortau når det er glatt 

bestemmelsen gjelder kun fortau i umiddelbar tilknytning til eiendommen. 

Kapittel 5. Hindre forsøpling og tilgrising 

§ 5-1. Hindre forsøpling og tilgrising 

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt: 

1. å kaste avfall, herunder glass, flasker, spiker, papir, tyggegummi og tobakksprodukter, 

2. å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på 

eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og transportmidler,.   
3. å urinere utendørs i tettbebygd strøk eller på steder der det kan virke sjenerende på andre, 

4. å henge opp kunngjøringer, plakater e.l. uten politiets tillatelse. Dette gjelder ikke oppslag på tavler 

e.l. som er godkjent av av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på eiendom om forhold som bare 

vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som disponerer eiendommen. 
 

Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp. 

Oppslag skal fjernes når de er foreldet. 

§ 5-2. Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l. 

Den som driver salg fra kiosk, uteservering, gatesalg eller annen lignende næringsvirksomhet på 
eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten, 

og plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall søppelkasser. Etter stengetid plikter 

virksomheten umiddelbart å rydde området og fjerne avfall som skyldes virksomhetens aktivitet. 



Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet 

etter arrangementet. 

Kapittel 6. Offentlige anlegg 

§ 6-1. Kirkegård og gravplass 

På kirkegård og gravplass er det forbudt å sykle, ake, drive sport, lek eller annet som ikke 

sømmer seg der. 

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk. 

Kapittel 7. Arrangementer på offentlig sted m.v. 

§ 7-1. Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted 

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, 
kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som vil medføre behov for 

betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må innen en frist på minst to uker søke om dette.  

Politiloven § 11 gjelder tilsvarende. 

§ 7-2. Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangement utenfor offentlig sted m.m. 

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må i god tid forut for 

arrangementet sende melding til politiet, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn 

blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Dette gjelder også når 
arrangementet ikke skjer på offentlig sted. 

Meldeplikten gjelder også sammenkomst eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller 

underholdende art for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning.  

Politiloven § 11 gjelder tilsvarende. 

§ 7-3. Barns tilgang til offentlig arrangement 

 

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre 
eller andre foresatte. 

 

Politiet kan gi dispensasjon ved tilstelninger som arrangeres spesielt for barn og unge under 18 år.  

Kapittel 8. Pantelånervirksomhet 

§ 8-1. Pantelånervirksomhet 

Den som har fått bevilling til å drive pantelånervirksomhet skal føre protokoll, autorisert av politiet, 

over alle lån og kjøp. Politiet kan fastsette nærmere vilkår for virksomheten.   

 

Kapittel 9. Forskjellige bestemmelser 

§ 9-1. Pliktforsømmelse 

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt med 

hjemmel i vedtekten, kan politiet la det utføres på vedkommendes bekostning. 

§ 9-2. Straff 

Overtredelse av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politiloven § 30 

nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse. 



§ 9-3. Kommunal håndhevelse 

Kommunen kan håndheve følgende bestemmelser inntatt i normalpolitivedtekten: 

 
§ 3-1    Hindringer (kommunal håndheving etter denne paragraf er begrenset til gjenstander el 

på eller utover fortau) 

 § 3-9  Fare for takras 
 § 3-10  Fjerning av sperrer når arbeidet er ferdig/faren er over 

§ 4-1 Rengjøring av lys- og luftegraver 

§ 4-2 Rydding av snø etter takras 

§ 4-3 Vannavløp  
§ 4-4 Eiers plikt til renhold m.m. av fortau (krever lokal sedvane) 

§ 5-1  Hindre forsøpling og tilgrising 

§ 5-2 Rydding ved kiosksalg, arrangementer ol.  

 

Kan håndheves av Ringerike kommune med hjemmel i forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om 

kommunal håndheving av politivedtekter, jf. politiloven § 14 tredje ledd. Ringerike kommune kan ved 
overtredelse av disse bestemmelsene også ilegge overtredelsesgebyr.  

 

§ 9-4. Ikrafttreden 

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet. Fra samme tid 
oppheves forskrift av 15. mars 2000 nr. 235 om politivedtekt, Ringerike kommune, Buskerud. 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

 

Ny forskrift om politivedtekter for Ringerike kommune –  

Høringsnotat 
 

 

1. Sammendrag 

Ringerike kommune sender ved dette på høring forslag til forskrift om nye politivedtekter 

for kommunen. Bakgrunnen for forslaget er at Politidirektoratet har vedtatt ny 

normalpolitivedtekt, fastsatt i rundskriv 02/2018. Rundskrivet ligger vedlagt.  

 

Kommunens gjeldende politivedtekter ble vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune 

den 27. januar 2000. Disse var basert på normalpolitivedtekt av 31. mai 1996 utarbeidet av 

Justis- og politidepartementet.  

 

Den nye politivedtekten viderefører i stor grad bestemmelsene i den gamle politivedtekten. 

Det er imidlertid inntatt tre større innholdsmessige endringer, samt noen få mindre 

innholdsmessige endringer. De større innholdsmessige endringer er: 1) Det er inntatt en 

adgang til å regulere tigging, 2) Det åpnes opp for at kommunene kan gis kompetanse til å 

treffe vedtak om overtredelsesgebyr, og 3) Det er innført en bestemmelse om kjøring, 

camping mv i grøntarealer og på friområder.  

 

Kommunen foreslår at det ikke innføres bestemmelser om regulering av eller forbud mot 

tigging i Ringerike kommune. For øvrig foreslår kommunen at Ringerike kommunes 

politivedtekter endres i samsvar med ny normalpolitivedtekt, og at ordlyd og struktur blir så 

likt som mulig normalpolitivedtekten. Det er ett unntak fra dette. Kommunen foreslår at 

gjeldende rettstilstand vedrørende barns tilgang til offentlige arrangementer opprettholdes, 

slik at det ikke innføres en bestemmelse om dette. Temaet er nærmere behandlet nedenunder 

i punkt 3.5.1.   
 

Kommunen har i arbeidet med utarbeidelse av forslag til nye politivedtekter for Ringerike 

kommune hatt møte med representant fra Buskerud politidistrikt.  

 

2. Ordningen med politivedtekter 

Hjemmelen for kommunale politivedtekter fremkommer av lov om politiet av 4. august 

1995 nr. 53 § 14 første ledd. Bestemmelsen lyder som følger: 

 
«I vedtekter som fastsettes av kommunen og godkjennes av departementet eller den instans 

departementet fastsetter, kan det gis bestemmelser  

 

1. om å opprettholde ro og orden, sikre ferdselen og for å hindre tilgrising, herunder klistring og 

maling på vegger, murer o l., på steder som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel. 

Bestemmelser om hunder og hundehold fastsettes etter hundeloven  

 

2. i samsvar med lokale sedvaner, om hus- eller grunneiers plikt til på de steder som er nevnt i nr. 1, å 
holde det rent og ryddig på fortau eller tilsvarende område i umiddelbar tilknytning til eiendommen, 

rydde for snø og strø når det er glatt  



 

3. om meldeplikt for den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, selv om 

arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når arrangementets art eller størrelse gjør det sannsynlig at 

politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Meldeplikten kan 

også omfatte sammenkomst med dans eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller 

underholdende art for medlemmer av forening eller lignende sammenslutning  
 

4. om at det for arrangement på offentlig sted som overveiende er av underholdningsmessig, 

kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov 

for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må leveres inn søknad i stedet for melding etter § 

11. Nærmere frist for innlevering av slik søknad kan fastsettes  

 

5. om at barn under 15 år ikke har adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig 

tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte  

 

6. om regulering av ervervsvirksomhet på offentlig sted som ikke faller inn under regulering i andre 

lover  

 
7. om politiets kontroll med pantelånervirksomhet 

 

8. om forbud mot eller nærmere vilkår for tigging på offentlig sted eller fra hus til hus. Det kan 

fastsettes at den som vil tigge, må melde seg for politiet på forhånd» 

  

Bestemmelsene i normalpolitivedtekten angir hva som kan reguleres i politivedtekt med 

hjemmel i politiloven § 14. Det er opp til den enkelte kommune, i samarbeid med politiet, å 

avgjøre hvilke bestemmelser som ønskes inntatt i egen kommune. 

 

Etter at forslag til forskrift har vært på høring, vil kommunestyret vedta forskrift om 

politivedtekter for Ringerike kommune. Kommunen vil så sende den vedtatte forskriften til 

Politidirektoratet for legalitetskontroll, i samsvar med politiloven § 14.   

 

3. Forslag til nye politivedtekter for Ringerike kommune  

Det foreslås en del strukturelle endringer av gjeldende politivedtekter, slik at 

politivedtektene, i de tilfeller hvor det er aktuelt, får tilsvarende ordlyden og systematikk 

som normalpolitivedtekten. Politidirektoratet har også anmodet kommunene om å gjøre 

dette.  

 

Ny normalpolitivedtekt viderefører i stor grad bestemmelsene i tidligere normalpolitivedtekt. 

Det foreslås ikke innholdsmessige endringer i disse bestemmelsene. Det er tre større 

innholdsmessige endringer i ny normalpolitivedtekt. Disse er nevnt innledningsvis og 

omhandles nærmere nedenunder. I tillegg nevnes kort noen mindre innholdsmessige 

endringer.  

 

3.1 Adgang til å regulere tigging  
 

Ny normalpolitivedtekt inneholder alternative formuleringer knyttet til regulering av eller 

forbud mot tigging. Bestemmelsene bygger på politiloven § 14 første ledd nummer 8.  

 

Det har vært stilt spørsmål ved om et tiggerforbud vil kunne være i strid med EMK artikkel 

10 om ytringsfrihet. For at et forbud mot tigging ikke skal være i strid med EMK artikkel 10 

må forbudet/inngrepet i ytringsfriheten anses nødvendig for å hindre uorden og kriminalitet 

eller anses nødvendig for å verne om andres rettigheter. Videre må inngrepet svare til et 



tvingende samfunnsmessig behov og det må foretas en forholdsmessighetsvurdering som 

veier de hensyn som begrunner inngrep opp mot inngrepets betydning for ytringsfriheten.  

 

I forarbeidene til politiloven § 14 nummer 8 er forholdet til EMK artikkel 10 omhandlet. 

Etter departementets vurdering ville en hjemmel for et generelt tiggeforbud ikke stride med 

EMK artikkel 10. Departementet begrunnet dette med at en slik hjemmel, etter 

departementets vurdering, ville være egnet til å bekjempe de ordensproblemer som hadde 

oppstått som følge av en stadig økende tilstrømming av tiggere og sikre innbyggernes behov 

for trygghet i hverdagen. Hensynet til å unngå at folk ble utsatt for aggressiv eller pågående 

oppførsel på gaten, måtte etter departementets vurdering anses for å utgjøre en relevant og 

tilstrekkelig begrunnelse for et tiggeforbud. Departementet mente det burde være opp til den 

enkelte kommune å avgjøre om tiggerforbud skulle innføres. Dette ville skape fleksibilitet 

og medføre at forbud ikke ville bli innført med mindre lokale myndigheter oppfattet at det 

var et behov for det. På denne bakgrunn anså departementet at en hjemmel for kommunene 

til å vedta forbud mot tigging var tilstrekkelig begrunnet i hensynet til å hindre uorden og 

kriminalitet og at forbudet dermed ikke ville være i strid med EMK.  

 

Kommunen har vært i møte med politiet vedrørende saken. Politiet har opplyst at tigging 

ikke er et problem i Ringerike kommune. Det er få tiggere i kommunen og politiet vurderer 

at det ikke er behov for å regulere tigging i Ringerike kommune. 

 

Så lenge tigging ikke er et problem i Ringerike kommune bør det etter kommunens 

vurdering ikke innføres bestemmelser som regulerer eller forbyr tigging i kommunen. 

Bestemmelser som regulerer tigging vil etter kommunens vurdering videre kunne være i 

strid med EMK artikkel 10, så lenge tigging ikke anses som et reelt problem i kommunen.  

 

3.2 Overtredelsesgebyr  

Politiloven § 14 trede ledd åpner opp for at kommunen eller personer utpekt av kommunen 

kan håndheve bestemmelser gitt i medhold av politiloven § 14 førstes ledd nr. 1 og nr. 2. 

Dette gjelder likevel ikke bestemmelser om opprettholdelse av ro og orden, som skal 

håndheves av politiet. I ny normalpolitivedtekt lyder bestemmelsen vedrørende kommunens 

adgang til å håndheve politivedtektene som følger: 

 
§ 9-3. Kommunal håndhevelse  

 

Kommunen kan håndheve følgende bestemmelser inntatt i normalpolitivedtekten:  

§ 3-1 Hindringer (kommunal håndheving etter denne paragraf er begrenset til gjenstander e.l. 

på eller utover fortau)  
§ 3-9 Fare for takras  

§ 3-10 Fjerning av sperrer når arbeidet er ferdig/faren er over 

§ 4-1 Rengjøring av lys- og luftegraver  
§ 4-2 Rydding av snø etter takras  

§ 4-3 Vannavløp  

§ 4-4 Eiers plikt til renhold m.m. av fortau,  
§ 5-1 Hindre forsøpling og tilgrising  

§ 5-2 Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l.  

 

Kan håndheves av ( ) kommune med hjemmel i forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om 
kommunal håndheving av politivedtekter, jf. politiloven § 14 tredje ledd. ( ) kommune kan 

ved overtredelse av disse bestemmelsene også ilegge overtredelsesgebyr. 



 

Politiet har anmodet kommunen om å benytte mulighet for kommunal håndhevelse av 

politivedtektene, herunder adgangen til å treffe vedtak om overtredelsesgebyr. Politiet 

begrunner dette med at begrensede ressurser kan medføre at de nevnte bestemmelsene reelt 

ikke vil bli håndhevet av politiet, da forholdene ikke ligger innenfor politiets 

kjerneoppgaver. Politiet viser videre til at bestemmelsene er av en art som innebærer at de 

kan håndheves av andre enn av politiet, og at bestemmelsene ligger innenfor kommunens 

kjerneoppgaver og interesser, slik at det også av denne grunn er naturlig at de håndheves av 

kommunen selv.  

 

På bakgrunn av anbefalingen fra politiet foreslår kommunen at det inntas i kommunens nye 

politivedtekter en bestemmelse tilsvarende den ovennevnte, jf. forslag til nye politivedtekter 

for Ringerike kommune § 9-3.  

 

Kommunen foreslår at kompetansen til å fatte vedtak om overtredelsesgebyr delegeres til 

rådmannen. Rådmannen vil delegere kompetansen videre til den enhet, ved enhetsleder, i 

kommunen som anses best egnet til å avdekke brudd på de aktuelle bestemmelsene. 

Advokatkontoret vil kurse den/de i kommunen som gis kompetanse til å fatte vedtak om 

overtredelsesgebyr.  

 

Forskrift om kommunal håndheving gitt i medhold av politiloven, datert 19. juni 2012, har 

nærmere bestemmelser om adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr, herunder om gebyrets 

størrelse. Størrelsen på gebyret avhenger av hvilken bestemmelse som overtredes, og av 

overtredelsens grovhet. Gebyrene ligger mellom 500 kroner og 5000 kroner. Det 

fremkommer også av forskriften at et vedtak om overtredelsesgebyr kan påklages til 

klageinstans utpekt av kommunen. I Ringerike kommune er formannskapet kommunens 

alminnelige klageorgan.  

 

3.3 Ny bestemmelse om kjøring, camping mv i grøntarealer og på friområder  

I ny normalpolitivedtekt er det tatt inn en ny bestemmelse i § 2-2 om kjøring, camping mv i 

parker, grøntarealer, friområder mv. Bestemmelsen lyder som følger: 

 
§ 2-2. Kjøring, camping mv i parker, grøntarealer, friområder o.l  
 

I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på, ved eller under veier eller plasser i 

tettbygd strøk er telting, camping e.l. forbudt, med mindre annet fremgår av skiltingen på 
stedet.  

I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere 

motorkjøretøyer med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet. 

 

Bakgrunnen for den nye bestemmelsen er at mange kommuner har ønsket adgang til å 

håndheve uønsket aktivitet på offentlig sted i tettbygd strøk. Som det fremkommer av 

bestemmelsen er det kommunen som gjennom skilting eller på annen måte har ansvaret for å 

regulere forholdet rundt bruk og aktiviteter på offentlig steder som parker, friområder, 

plasser o.l. Kommunen foreslår at bestemmelsen innføres i kommunens politivedtekter.  

 

3.4    Mindre innholdsmessige endringer 

3.4.1 Nattero på offentlig sted 
 



I ny normalpolitivedtekt er det tatt inn en ny bestemmelse i § 2-1 om nattero på offentlig 

sted mellom kl. 23.00 og kl. 06.00. Bestemmelsen lyder som følger: 

 
«Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero 

mellom kl. 23.00 og kl. 06.00.» 

 

Bestemmelsen er tatt inn for å gi en standardisert formulering og plassering, og er stadfestet 

i flere kommuners vedtekter. Den er ment å ivareta hensynet til personer som bor i nærheten 

av musikk og feststøy. Det kan søkes politiet om dispensasjon dersom det skal arrangeres 

festivaler eller andre arrangementer. 

 

Kommunen foreslår at bestemmelsen inntas i kommunens politivedtekter.  

 

3.4.2  Fastsatt frist for fjerning av avvisere 
 

Kommunen foreslår at det i kommunens politivedtekter inntas en frist for huseier til å fjerne 

avvisere senest etter 7 dager, med mindre eier kan dokumentere lengre ventetid på rekviert 

bistand til takrydding, jf. forslagets § 3-9.  

 

Kommunens gjeldende politivedtekter har ikke en slik frist, og fristen fremkommer heller 

ikke av den nye normalpolitivedtekten. Av kommentarene til normalpolitivedtekt 

fremkommer det imidlertid at kommunen kan innta en slik frist dersom det finnes påkrevd. 

Politiet anbefaler at kommunen inntar en slik frist. Noen kommuner har inntatt dette, bl.a. 

Oslo kommune. En frist vil skape forutsigbarhet for innbyggerne, og vil også sikre 

likebehandling.  

 

3.4.3 Pantelånervirksomhet 
 

I normalpolitivedtekt er det inntatt en ny bestemmelse i § 8-1 om at den som har fått 

bevilling til å drive pantelånervirksomhet skal føre protokoll, autorisert av politiet, over alle 

lån og kjøp. Formålet med bestemmelsen er å motvirke omsetning av tyvegods. 

Bestemmelsen ble tidligere ansett for å falle inn under lov om finansieringsvirksomhet. 

Denne loven er nå opphevet, og det er av denne grunn inntatt en tilsvarende bestemmelse i 

politivedtektene. Kommunen foreslår at bestemmelsen inntas i kommunens politivedtekter, 

jf. forslagets § 8-1.  

 

3.5 Bestemmelser som ikke foreslås inntatt i kommunens politivedtekter 
 

3.5.1 Barns tilgang til offentlige arrangement 
 

Både gammel og nye normalpolitivedtekt inneholder en bestemmelse om at barn under 15 år 

ikke har adgang til offentlig allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller 

andre foresatte. Politiet kan gi dispensasjon ved tilstelninger som arrangeres spesielt for barn 

og unge under 18 år. Bestemmelsen er inntatt i ny normalpolitivedtekt § 7-3. Formålet med 

bestemmelsen er hensynet til ivaretakelsen av barn under 15 år ved arrangementer som er 

åpne for alle aldersgrupper.  

 

Bestemmelsen fremkommer ikke av kommunens gjeldende politivedtekter. Politiet har i 

politiloven § 13 hjemmel til å vise eller bringe hjem barn som driver omkring på egen hånd 

på offentlig sted etter kl. 22.00. I tillegg har politiet en mer generell hjemmel til å gripe inn i 



politiloven § 7. Politiet har opplyst at disse hjemlene har vært tilstrekkelige og at det ikke 

har vært et problem at ovennevnte bestemmelse i normalpolitivedtekten ikke er inntatt i 

kommunens politivedtekter, og ser ikke behov for at denne bestemmelsen nå innføres. Det er 

også andre kommuner som ikke har inntatt bestemmelsen i sine politivedteker, bl.a. Oslo 

kommune og Hole kommune.  

 

På denne bakgrunn er det kommunens vurdering at gjeldende rettstilstand opprettholdes, og 

at bestemmelsen ikke innføres i kommunens nye politivedtekter.  

 

 

 

Vedlegg 

 

Forslag til nye politivedtekter for Ringerike kommune 

Rundskriv 02/2018 om ny normalpolitivedtekt 



Undertegnede ønsker på denne måten å gi sitt høringssvar til forslaget om nye  politivedtekter for 
Ringerike kommune, sak 18/1754.                                                                                                         

– Undertegnede ønsker særlig å  uttrykke sin  misnøye og forundring over hva avsnittet som 
omtaler tigging inneholder.

– Rådmannen sier han anbefaler fortsatt tigging først og fremst fordi politiet sier at tigging 
ikke utgjør noe stort problem på Ringerike. Det virker altså som om han ønsker å overlate 
dette etter mitt syn meget viktige spørsmål til politiet for avgjørelse. Dette synes jeg er 
prinsipielt feil, jeg mener det er politikere som skal avgjøre slike spørsmål.. Det skulle da 
også bare mangle at politiet i en småby som Hønefoss ikke skulle si at de har kontroll på 
noen tiggere. Noe annet ville være intet mindre enn oppsiktsvekkende. Men det som 
forundrer mest her er jo det faktum at man tydeligvis ikke makter å heve blikket en smule og
se dette i et litt videre perspektiv enn som så. Vi vet jo godt, dette er grundig dokumentert, at
disse tiggerne er deler av gjennomorganiserte nettverk som opererer over store deler av 
landet. De som befinner seg i Hønefoss har kanskje kommet fra f.eks.Bergen hvor de som 
kjent bedriver kriminaliet i stor stil som de også gjør i Oslo. Dette i følge både Kripos og 
politimesterene i de nevnte byer. Da kan det kanskje være opportunt å ligge litt lavt en stund 
i f.eks. rolige Hønefoss mens ting forhåpentligvis roer seg en smule andre steder. At AP er 
for og gjerne tilrettelegger for slik beviselig kriminell og forbrytersk virksomhet er knapt 
noen overraskelse, det ser ut til å være et slags sosialistisk varemerke å ønske slikt. Men om 
Høyre her på Ringerike igjen skulle dilte etter og danse etter AP`s pipe i en slik sak ville det 
være mere overraskende. Høyres stortingsgruppe er nemlig  krystallklar på at de ønsker et 
landsomfattende tiggerforbud, et ønske også deres egen statsminister har stilt seg bak.

– Rådmannen sier også at han er bekymret for brudd på EMK artikkel 10 ved et eventuelt 
tiggerforbud. Hvorfor det, mon tro? EMK art.10 omhandler ytringsfrihet og hvorfor det 
skulle være i strid med ytringsfriheten å forby noe sånt som tigging trenger jeg sannelig 
opplysning om. Norge hadde tiggerforbud inntil 2006, opererte vi i strid med EMK inntil 
da? Land som Danmark og Storbritannia og paradoksalt nok også Romania har tiggerforbud,
opererer de nå alle i strid med EMK.? 

– Men også når politiet sier at tiggere ikke representerer noe problem i Hønefoss så er det en 
sannhet med store modifikasjoner. F.eks. så bortviste 3 store Remabutikker  tiggere etter  
mange enkeltklager fra publikum om aggresiv og pågående tigging tidligere i sommer. Også 
blandt kommunestyrepolitikere finnes det folk som har opplevd dette.

– Jeg forstår heller ikke hvorfor man konsekvent skal se bort fra utlendingsloven når det 
gjelder tiggere. Utlendingsloven § 17 punkt f er krystallklar på området : En utlending kan 
bortvises når utlendingen ikke kan sannsynliggjøre å ha eller være sikret tilstrekkelige 
midler til opphold i riket eller i annet Schengenland.
Konklusjon: 

– Vil man komme tiggeruvesnet til livs så er det altså ikke vanskeligere enn å henvise til 
eksisterende norsk lovverk, et lovverk som bør gjelde og omfatte alle som oppholder seg her
i vårt rike.  

Med hilsen
             Tor Bøhn  
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/2654-3  Arkiv: X31 &13  

 

Sak: 131/18 

 

Saksprotokoll - Høring - Forslag til endringer i passloven  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Ringerike kommune støtter forslag til endringer i passloven, ID-kortloven, passforskriften og 

utlendingsforskriften. Høringssvaret fra Ringerike kommue er som følger: 

 

«Ringerike kommune støtter departementets forslag til endringer i passloven, ID-kortloven, 

passforskriften og utlendingsforskriften. Etter Ringerike kommunes vurdering bør passloven § 

5 og ID-kortloven § 5 ikke avgrenses til nærmere angitte straffbare forhold, men formuleres 

generell slik også høringsforslaget legger opp til.» 

 
 

Behandling i Formannskapet 25.09.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/2654-2   Arkiv: X31 &13  

 

Høring - Forslag til endringer i passloven mv.  

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune støtter forslag til endringer i passloven, ID-kortloven, passforskriften og 

utlendingsforskriften. Høringssvaret fra Ringerike kommue er som følger: 

 

«Ringerike kommune støtter departementets forslag til endringer i passloven, ID-kortloven, 

passforskriften og utlendingsforskriften. Etter Ringerike kommunes vurdering bør passloven § 

5 og ID-kortloven § 5 ikke avgrenses til nærmere angitte straffbare forhold, men formuleres 

generell slik også høringsforslaget legger opp til.» 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Ringerike kommune har fått til høring endringer i passloven, ID-kortloven og 

utlendingsforskriften. Endringene i passloven omhandler adgangen til å utstede, ikke å utstede 

eller å trekke tilbake allerede utstedt pass til barn, ofte i saker hvor barneverntjenesten er inne i 

bildet. I tillegg fremmer departementet forslag om at pass og nasjonalt ID-kort med reiserett 

ikke skal utstedes til prøveløslatte fra forvaring eller fengsel hvor det er satt vilkår om ikke å 

forlate landet. Høringsfristen er 28. september 2018.  

 

Beskrivelse av saken 

 

Departementet foreslår to endringer i passloven § 4 om pass til mindreårige og personer uten 

rettslig handleevne. For det første foreslås det at samtykkereglene harmoniseres med 

utreiseforbudet i barnevernloven, slik at det er barneverntjenesten som skal samtykke til 

utstedelse av pass i de tilfeller som er nevnt i barnevernloven § 4-31. Barnevernloven § 4-31 

fastsetter forbud mot å ta med barn ut av Norge uten samtykke fra barneverntjenesten i 

nærmere bestemte tilfeller. Det foreslås tilsvarende endringer i ID-kortloven og 

utlendingsforskriften.  

 

For det andre foreslås det endringer i bestemmelsen om adgang til å utstede pass til 

mindreårige uten foreldrenes samtykke dersom det er fare for personens liv eller helse. Per i 



- 

dag kan pass utstedes dersom det er åpenbart ubetenkelig, selv om foreldrenes samtykke ikke 

foreligger. For at det ikke skal oppstå tolkningstvil foreslår departementet en presisering i 

loven, hvor alternativet «ved fare for personenes liv eller helse» inntas.  

  

Departementet foreslår også en endring i passloven § 5 og ID-kortloven § 5 slik at pass og 

nasjonalt ID-kort med reiserett til mindreårige kan nektes eller tilbakekalles dersom det er 

«grunn til å tro» at den mindreårige vil bli utsatt for «straffbare forhold eller forhold som kan 

medføre fare for liv eller helse i utlandet».  Departementet har ikke foreslått å avgrense 

bestemmelsen til nærmere bestemte straffbare forhold. Departementet har primært tenkt på 

straffebud som gjelder tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre handlinger som krenker 

den mindreårige personlige frihet eller person (voldslovbrudd eller seksuallovbrudd). 

Departementet ber om høringsinstansenes syn på om bestemmelsen bør avgrenses til nærmere 

angitte straffbare forhold. Departementet foreslår videre at det inntas en bestemmelse i 

passloven om plikt til å informere barneverntjenesten om vedtak om passnektelse av hensyn til 

den mindreårige.  

  

Passloven § 5 og ID-kortloven § 5 foreslås endret slik at pass og nasjonalt ID-kort med 

reiserett ikke skal utstedes til prøveløslatte fra forvaring eller fengsel hvor det er satt vilkår om 

ikke å forlate landet. Etter gjeldende rett «kan» reisedokumenter nektes i slike tilfeller, men 

etter forslaget «skal» det nektes utstedt. Endringen medfører at pass i slike tilfeller også kan 

tilbakekalles.  

 

Alternative vedtak 

 

Alternativt vedtak 1: 

 

Ringerike kommune tar saken til orientering. Kommunen inngir ikke høringssvar.  

 

Alternativt vedtak 2: 

 

Ringerike kommune inngir høringssvar med følgende merknader…..  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Etter rådmannens vurdering bør Ringerike kommune støtte forslaget til endringer i passloven, 

ID-kortloven, passforskriften og utlendingsforskriften. Ringerike kommune bør etter 

rådmannens vurdering videre støtte forslaget om at passloven § 5 og ID-kortloven § 5 ikke 

avgrenses til nærmere angitte straffbare forhold, men at bestemmelsen gis en generell 

formulering.  

 

Vedlegg 

Link til forslag til endringer i passloven ID-kortloven, passforskriften og utlendingsforskriften 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.09.2018 

 

 Tore Isaksen 



- 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 
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Høring - forslag til endringer i passloven mv. - pass til barn og prøveløslatte   
 
Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i passloven, ID-kortloven, passforskriften og 
utlendingsforskriften. Det foreslås flere endringer i reglene om utstedelse og nektelse av reisedokumenter til mindreårige, samt at 
reisedokumenter skal nektes utstedt til personer som er prøveløslatt med vilkår om ikke å forlate landet. 
 
Frist for å sende inn høringssvar er 28. september 2018.  
 
Høringsbrev og liste over høringsinstanser følger vedlagt.  
 
Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2606310.  
 
Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende organer eller andre som ikke er oppført på 
adressatlisten. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet 
for høringssvar på regjeringen.no. 
 

 

 
 
Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt Justis- og 
beredskapsdepartementet. 
 
This email is confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient, please notify the Ministry of Justice and Public Security, Norway, immediately. 
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Sak: 132/18 

 

Saksprotokoll - Oppdatert barnehage- og skolebehovsanalyse  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Rapport med befolknings- og elevtallsprognoser 2018 – 2033 legges til grunn i kommunens 

planleggingsarbeid for barnehager og skoler. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 25.09.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HOK) innstilling, ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til 

Kommunestyret. 
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Arkivsaksnr.: 18/2840-1   Arkiv:   

Oppdaterte befolknings- og elevtallsprognoser 
 

Forslag til vedtak: 

Rapport med befolknings- og elevtallsprognoser 2018 – 2033 legges til grunn i kommunens 

planleggingsarbeid for barnehager og skoler. 

 

  

 

Sammendrag 

I den oppdaterte befolknings-  og elevtallsprognosen for Ringerike i perioden 2018-2033 

forventes vekst i alle aldersgrupper, men veksten er noe lavere og kommer senere enn i 

forrige prognose som ble lagt fram i 2016. 

I perioden fram til 2033 vil antall førskolebarn (1-5 år) øke med 400 barn, og elevtallet vil øke 

med ca. 500 elever. Dette betyr at antallet barnehageplasser må økes og at skolene må bygges 

ut for å dekke behovet. 

 

Innledning/Bakgrunn 

Ringerike kommune fikk i 2016 utarbeidet en barnehage- og skolebehovsanalyse. Analysen 

gav barnehage- skoleeier et godt planleggingsverktøy for utbygging av barnehager og skoler. 

Ringerike kommune ønsker å få utarbeidet oppdaterte analyser jevnlig. En oppdatert 

befolknings- og elevtallsprognose forelå sommeren 2018. 

Prognosene i denne rapporten tar utgangspunkt 

 Befolkningssammensetningen i Ringerike kommune pr. 01.01.18 fordelt på skolenes 

gjeldende opptaksområder. 

 Elevtallet våren skoleåret 2016/17. 

 Fruktbarhet og dødelighet som gjennomsnittet siste fem år. 

 Flytting; aldersfordelt flyttemønster inn til, ut av og internt i kommunen siste fem år. 

 Avgang til andre skoler; justert for avgang til private skoler i regionen 

 Boligbygging; revidert boligbyggeprogram 

Beregninger og analyser er gjort av Norconsult med deres modell for befolkningsprognoser. 

I 2019 og 2020 står Benterud og Ullerål skole ferdig utbygd, og Eikli, Kirkeskolen og 

Hønefoss skole skal legges ned. Dette medfører behov for nye opptaksområder.  Egen sak 



- 

med endring av skolenes opptaksområder legges fram for politisk behandling i løpet av høsten 

2018. 

Prognose førskolebarn 1 -5 år 

I følge SSB er det i Norge nå en lavere innvandring og færre fødsler som fører til at 

befolkningsveksten i Norge nå er på sitt laveste. Prognosen tar utgangspunkt i det registrerte 

innbyggertallet pr. 01. januar 2018. Befolkningsprognosen viser at kommunen har et negativt 

årlig fødselsoverskudd i nesten alle årene i perioden dvs. at det dør flere enn det blir født.  

 

Kommuner med svært høy befolkningsvekst har også et årlig stort positivt fødselsoverskudd. 

Dette mangler Ringerike. Med økende antall eldre, vil antallet som dør også øke på sikt. 

Prognosen for førskolebarn viser en moderat vekst i utviklingen av barnetallet og 

førskolebarna i kommunen de nærmeste årene, og en litt større vekst utover i perioden. 

Gruppen 0-5 år vil være under 2000 barn til 2028. Etter dette har kommunen et demografisk 

potensial for stor vekst i antall førskolebarn. Dette er langt fram og vil derfor være usikre 

anslag.  

 

Den største forskjellen på befolkningsprognosen i 2016 og i dag er at periodiseringen endrer 

seg når det gjelder behov for nye barnehageplasser. Befolkningsprognosen viser at Benterud 

skoles opptaksområde vil ha flest barnehagebarn boende i hele prognoseperioden. Nest størst 

blir Ullerål skoles opptaksområde, mens Vang blir tredje størst med tanke på førskolebarn. 

Også førskolebarna i Veien skoles opptaksområde får stor vekst innover prognoseperioden. 

Veien har størst prosentvis vekst i førskolebarn og kan på lang sikt ha nest flest bosatte 

førskolebarn. Også innenfor nåværende Hønefoss skoles opptaksområde kan det være et 

langsiktig potensial for stor vekst i antall førskolebarn.  

 

For resten av opptaksområdene forventes det stabil utvikling og moderat vekst av 

førskolebarn. I både kommunale- og private barnehager er det ledige barnehageplasser. 

Prognosen viser et økt behov på omtrent 60 plasser, men først fra rundt 2022. 

 

Grunnskolene 

Ved grunnskolene var det 3375 elever i Ringerike kommune skoleåret 2017/18. Dette 

omfatter både kommunalt eide og private skoler. Ved prognoseperiodens slutt, skoleåret 

2032/33, vil det være nesten 3900 grunnskoleelever i kommunen. Dette er noe færre elever 

enn i prognosen fra 2016. 

  

Norconsult mener elevtallsøkningen i grunnskolen er håndterbar for kommunen med de 

kapasitetsmessige grepene som er vedtatt. Benterud skole åpner 01.01.19, og Ullerål skole 

skal stå ferdig til skolestart i 2020. I vedtatt handlingsprogram for 2018 – 2021 er det og lagt 

opp til en fornying og utvidelse av Hov ungdomsskole.  Det vil bli utarbeidet og lagt fram 

egen sak for kommunestyret om strategivalg for utbygging av Hov ungdomsskole.  

 

Framtidsutsiktene ved den enkelte skole 

Nedenfor kommenteres kort prognosen for den enkelte skole, endringer fra forrige prognose 

og skolens eventuelle utbyggingsbehov. 
 

Veien skole 

Skolen hadde 226 elever skoleåret 2017/18. Elevtallet vil være ganske stabilt de nærmeste 10 årene 

med en økning i siste del av perioden. Ut fra prognosen har elevtallet da økt til 320 elever, og en 
utbygging, eller en grensejustering mot naboskoler kan være aktuelt. Denne veksten kommer senere 

enn antatt i forrige prognose. 



- 

 

Helgerud skole 

Skolen hadde skoleåret 2017/18 232 elever. Ved prognoseperiodens slutt har elevtallet sunket til 196 

elever. Prognosen viser en mer stabil elevmasse enn den forrige. Det vil ikke være utbyggingsbehov 
ved Helgerud skole. Dersom elevtallet ved Veien skole skulle overstige kapasiteten, kan en 

grensejustering mot naboskolen Helgerud være aktuell. 

 

Tyristrand skole 

Skolen hadde 340 elever skoleåret 2017/18. Ved prognoseperiodens slutt har elevtallet økt til 385 

elever. Sammenlignet med rapporten fra 2016, viser denne prognosen større elevtallsvekst i slutten av 
perioden. Elevtallet vil i starten gå ned før det øker igjen. Kapasiteten ved Tyristrand skole er vurdert å 

være 390 - 400 elever. Det kan bli nødvendig å bygge ut skoleanlegget mot slutten av 

prognoseperioden.  

 

Nes skole 

Skolen hadde skoleåret 2017/18 24 elever. Ved prognoseperiodens slutt er elevtallet 23 elever.  

Elevtallet er nesten halvert de siste 5-6 årene. Prognosen viser færre elever ved Nes skole i slutten av 
perioden enn 2016 – rapporten.  Kapasiteten er på over 100 elever. Det er planlagt en ombygging og 

renovering av Nes skole. Prosjektering av dette vil skje høsten 2018. 

 

Hallingby skole 

Skolen hadde skoleåret 2017/18 318 elever. Ved prognoseperiodens slutt har elevtallet sunket til 262 

elever. Det er noe færre elever enn i 2016 - rapporten.  Skolen er i god stand og det er ikke 

utbyggingsbehov ved Hallingby skole. 
 

Sokna skole 

Skolen hadde skoleåret 2017/18 134 elever. Ved prognoseperiodens slutt har elevtallet økt til 154 
elever. I forhold til rapporten fra 2016, viser siste tall en lavere elevtallsvekst midt i prognoseperioden. 

Elevtallet ved skolen ser ikke ut til å overstige 160. Sokna skole er nylig fornyet og bygd ut, og har 

god kapasitet til elevene som sogner til skolen.  

 

Vang skole 

Skolen hadde skoleåret 2017/18 356 elever. Skolen har en elevtalltopp inneværende og neste skoleår. 

Så synker elevtallet gradvis til 290 før det øker til 320 elever mot slutten av perioden. Prognosen for 
Vang ligger jevnt over 20 elever høyere enn prognosen fra 2016. Vang har lite ledig kapasitet, men ut 

fra denne prognosen ser det ikke ut til være utbyggingsbehov ved skolen. 

 

Hønefoss 

Under følger en oversikt over prognosene for elevtall sentralt i Hønefoss, som etter dagens 

opptaksområder omfatter Ullerål, Hønefoss og Benterud (Eikli/Kirkeskolen). 

 

Ut fra dagens 

opptaksområder 

2019/20 2023/24 2026/27 2029/30 2032/33 

Ullerål 379 384 380 392 410 

Hønefoss 272 261 289 316 362 

Benterud  330 375 400 430 454 

Sum 981 1020 1069 1138 1226 

 

Ullerål skole og Benterud skole vil, når de står ferdige, til sammen ha en kapasitet på 1150 - 1200 
elever. Som tabellen viser, vil de to skolene ut fra prognosene dekke behovet for barneskoler sentralt i 

Hønefoss til siste halvdel av 2020-talet, under forutsetning av at opptaksområdene til Ullerål og 

Benterud justeres og fastsettes slik at skolenes kapasitet utnyttes.  Det må planlegges med en ny 

barneskole sentralt i Hønefoss som kan være klar til å bli tatt i bruk mot slutten av prognoseperioden. 
 



- 

Når det gjelder opptaksområder for skolene Ullerål og Benterud etter at Hønefoss skole er lagt ned, så 

kommer det en sak til kommunestyret etter høring til aktuelle skoler og andre involverte.  

 

Ullerål 
Skolen har ved oppstart skoleåret 2018/19 379 elever.  Høsten 2020 viser tabellen over at Ullerål skole 

vil kunne ha 388 elever. Ved prognoseperiodens slutt har elevtallet økt til 410 elever. Skolen er under 

utbygging og vil få en elevkapasitet på 600 elever.  

 

Hønefoss skole  

Skolen har ved oppstart dette året 254 elever. Prognosene for elevtall i Hønefoss sitt opptaksområde 
ligger stabilt på 260-270 elever, men noe økende mot slutten av perioden. Dette er en økning fra 

forrige prognose.  

Som allerede nevnt, vil det legges fram egen sak om av skolenes opptaksområder i løpet av høsten 

2018. 
 

Benterud skole 

Skolen tas i bruk fra 01.01.19 og får en elevkapasitet på 550 - 600 elever.  
Benterud skole får en egen avdeling for barneskoleelever med spesielle tilretteleggingsbehov. Når 

skolen åpner vil den ha i underkant av 300 elever. Men prognosen tilsier at dette vil øke til 450 elever 

mot slutten av perioden.  
 

Veienmarka ungdomsskole 

Skolen hadde skoleåret 2017/18 288 elever. Ved prognoseperiodens slutt har elevtallet økt til 337 

elever. Kapasiteten ved Veienmarka ungdomsskole er vurdert å være 300 - 310 elever. Skolen vil da 
være en skole med 4 klasser på hvert trinn. 

Det ser ut til være et utbyggingsbehov ved skolen, - alternativt en justering av opptaksområdene på 

ungdomstrinnet, der både Hov ungdomsskole og Haugsbygd ungdomsskole er med i vurderingen. Når 
Hov er bygd ut og har fått økt kapasitet, bør den samlede kapasiteten ved Veienmarka og Hov 

ungdomsskoler være tilstrekkelig fram til 2033. 

 

Hov ungdomsskole 
Hov ungdomsskole mottar etter dagens opptaksområder elever fra Ullerål skole og Hønefoss skole.  

Skolenes opptaksområder vil som allerede nevnt være gjenstand for en politisk sak seinere i høst.  

Siste prognose viser et gjennomgående høyere elevtall enn 2016 prognosen, men i slutten av perioden 
synker elevtallet noe. 

Skolen hadde skoleåret 2018/19 247 elever. Skoleåret 2025/26 viser prognosen 323 elever. Det 

planlegges utbygging av Hov ungdomsskole, og at den skal være ferdigstilt i 2022. Egen sak om 
strategivalg for utbygging av skolen legges fram denne høsten. 

 

Haugsbygd ungdomsskole 

Skolen hadde skoleåret 2017/18 216 elever. Ved prognoseperiodens slutt har elevtallet sunket til 200 
elever.  Elevtallet ved skolen vil stige de nærmeste årene før det synker igjen og ser ut til å stabilisere 

seg på ca. 200 elever. Det ser ikke ut til være utbyggingsbehov ved Haugsbygd ungdomsskole. 

 

Oppsummert 
Elevtallsøkningen i grunnskolen ser ut til å være håndterbar de nærmeste årene gjennom iverksatt og 
planlagt utbygging av grunnskoler i kommunen. Siste del av prognoseperioden er det behov for en ny 

barneskole i sentralt Hønefoss samt en mulig utbygging av Tyristrand skole. Veienmarka 

ungdomsskole får raskt et ombyggings-/ utbyggings- behov. Kapasitetsutfordringene kan vurderes løst 
gjennom en justering av opptaksområdene. 

 

Private grunnskoler i kommunen 
I Ringerike kommune er det nå tre private grunnskoler, Ringerike Steinerskole, Ringerike 

Montessoriskole og Steinsfjorden Montessoriskole. Disse skolene hadde skoleåret 2017/18 elever fra 

flere kommuner og tilsammen 118 elever. 



- 

 
Tidligere behandlinger og vedtak 

Ringerike kommunestyre vedtok i sak 129/16 følgende: 

 Barnehage- og skolebehovsanalyse 2016 – 2030 legges til grunn for kommunens 

planleggingsarbeid.  

 Rådmannen bes om å prioritere arbeidet med å følge opp vedtak i sak 57/16 om å gå i dialog 

med Haugsbygd Idrettsforening om et samarbeid for å få bygget flerbrukshallen Haugsbygd 

Arena  

 
Behov for informasjon og høringer 

I saksframlegget er det nevnt at rådmannen i løpet av høsten 2018 vil legge fram en politisk sak der 

skolenes opptaksområder foreslås revidert. Forslag til nye opptaksområder blir sendt på høring før sak 
om dette legges fram.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser det som nødvendig og viktig å planlegge i forkant for å møte behovet for 
barnehageplasser og plasser i grunnskolen på en god måte. De mottatte befolknings- og 

elevtallsprognosene er et godt hjelpemiddel i dette arbeidet. 

 
Den siste prognosen viser at antallet barnehageplasser må økes. Dette kan skje gjennom bygging av 

nye barnehager, og/eller utvidelse av eksisterende.  

Igangsatt og planlagt utbygging av skoler ser ut til å dekke behovet for skoleplasser på kort sikt, men 

fram mot 2030 vil det være behov for en ny barneskole i Hønefoss samt at Tyristrand skole og 
Veienmarka ungdomsskole trolig må bygges ut. 

 

Rådmannen vil følge utviklingen og innhente oppdaterte befolknings- og elevtallsprognoser jevnlig i 
årene som kommer. 

 

 

 Vedlegg 

Befolknings- og elevtallsprognoser 2018 – 2033. 

 

 Ringerike kommune, 24.08.18 

 
 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
 

leder: Magnar Ågotnes 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Prognoseforutsetninger
Norconsult har på oppdrag av Ringerike kommune utarbeidet ny befolkningsprognose – med et særlig
fokus på de nye vedtatte skolekretsene, førskolebarn og elevtallsutvikling. Samtidig kan prognosen
brukes av andre tjenesteområder enn skole og barnehage f.eks innen plei e - og omsorgssektoren ,
planlegging, mv.

Prognosen tar utgangspunkt i det registrerte innbyggertallet pr. 01. januar 2018 (kilde: SSB) og
offisielle elevtall på skolene inneværende skoleår 2017/18 (kilde: GIS). Det er utarbeidet separate
prognoser for hver t enkelt skoleområde / skolekrets.

Prognosene baserer seg på en videreføring av flyttemønster, fruktbarhet og dødelighet som for de
siste fem årene. Flyttestrømmene er korrigert for forventa boligbygging. Elevtallsprognoser for
enkeltskoler tar høyde for en svakt økende andel av elever som velger andre skoletilbud enn de
kommunale i årene framover . Dette er basert på tilbakemeldinger om kapasitet og tanker om økning i
elevtallet på de ikke - kommunale skolene .

Boligbygginga er synliggjort gjennom et oppdatert boligbyggeprogram fra prognosen i 2016. Dette er
justert og korrigert med nye opplysninger og er utarbeidet i samarbeid med planavdelingen i Ringerike
kommune.

Prognosen legger opp til at det skal bygg es over 3500 nye boliger i perioden 2018 – 2034 eller over
17 år. I gjennomsnitt utgjør dette at det skal bygges over 200 boliger pr. år i Ringerike. Stadige
endringer i boligmarkedet og byggeaktivitet gjør at det alltid er vanskelig å forutse hvordan
boli gutviklingen vil bli framover. I boligbyggeprogrammet over er det lagt til grunn at Ringerike
kommune får en økende boligvekst innover i prognoseperioden. Bakgrunnen for dette er at
kommunen ligger i et attraktivt område med potensiale for boligvekst. Ring eriksbanen er ett eksempel
på et transportsystem som kan øke attraktiviteten til Ringerike kommune i prognoseperioden.

Alle beregninger og analyser er gjort i Norconsults egenutviklede beregningsmodell for
befolkningsprognoser.

Nye skolekretser:

I den ne prognosen er det gjort endringer i skolenes inntaks - og skoleområder – sammenlignet med
2016 - prognosen slik ;

• Eikeli skole og Kirkeskolen skole er overført til Benterud skole fom. skoleåret 2018/19
• Hønefoss skole overføres til Benterud og Ullerål fom. skoleåret 2021/22
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Historisk befolknings - og elevtallsutvikling
Figuren e til venstre viser
utviklinga i befolkningen de siste
28 årene, og de faktorene som
påvirker befolkningen fra år til år;
nettoinnflytting og
fødselsoverskudd .

Det har vært høy
befol kningsvekst i kommunen,
spesielt de siste 10 årene.
Veksten tok for alvor fart mot
slutten av 1990 - tallet.

Pr. 01.01.18 bodde det nær
30 300 innbyggere mot 27 300 i
1990 eller 3000 flere personer i
løpet av denne perioden.

Dette tilsvarer en vekst på ca.
110 personer pr. år i denne
historiske perioden.

Siden 2016 har vekstkurven gått
noe brattere for kommunen – og
om denne trenden skal fortsette,
vil bl.a. være avhengig av antall
boliger som bygges i kommunen
hvert år.

Den største «driveren» for
veksten er netto innflytting.
Kommunen har et negativt årlig
fødselsoverskudd i nesten alle
årene i perioden dvs. at det dør
flere enn det blir født.

Kommuner med svært høy
befolkningsvekst har også et årlig
stort positivt fødse lsoverskudd.
Dette mangler Ringerike. Med
økende antall eldre, vil antallet
som dør også øke på sikt.

Negativt fødselsoverskudd
«kjøler» veksten, men det
negative fødselsoverskuddet

utgjør bare - 11 personer i snitt de siste tre årene.
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Kilde SSB Tall p r. 01.01.

I løpet av de siste tre årene, er det registrert den høyeste boligbyggeaktiviteten siden år 2000.

Dersom denne trenden fortsetter vil netto innflytting trolig også bli på et høyt nivå.

Merk at boligbyggeprogrammet i Norconsults prognose ligger under 200 boliger de neste tre årene.
Etter dette forventes det en årlig boligbygging som innebærer over 200 ferdigstilte boliger i snitt pr. år
innover i prognoseperioden.

Utviklingen i antall førskolebarn og elever i barne - og ungdomsskole viser over ti d en stabil utvikling
siden 1990 – tallet.
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P rognose for framtidig utvikling av
befolkningen

Befolkningsprognose – hele kommunen

I figuren nedenfor er det vist fem alternative prognose - og framskrivingsalternativ for Ringerike
kommune.

Den nye prognosen viser at Ringerike kommune kan forvente jevn og stigende befolkningsvekst
innover i prognoseperioden. 2018 - prognosen (lilla - strek) er noe nedjustert på lang sikt – sammenlignet
med Norconsults prognoseforutsetninger fra 2016.

Kilde: SS B/Norconsult pr. 01.01.

Ny prognosebane legger seg mellom SSBs hovedalternativ og SSBs framskrivingsalternativ for høy
vekst. Norconsult - 2018 gir 34 700 innbyggere pr. 1.1. 2033, mot SSBs høye alternativ som gir 36 000
innbyggere.

Norconsult sin prognose fra 2016 g av 35 500 innbyggere i 2033.

Dersom Ringerike kommune skal nærme seg SSBs høye alternativ for befolkningsvekst, må netto
innflytting øke og kommunen må ha et betydelig høyere netto stort fødselsoverskudd hvert år enn de
har vært de siste tre årene.
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I figuren over er det vist befolkningsprognose for alle skolekretser i Ringerike – basert på nye
opptaksområder.

Benterud er den skolekretsen i Hønefoss som blir størst og som også forventes å øke innover
prognosep erioden. Skolekretsen får nå et innbyggerpotensial mot 7 000 personer i 2033 – noe som
tilsvarer e t innbyggertall i en middels stor kommune før kommunereformen.

Ullerål skolekrets blir nest største med tanke på innbyggertall og ligger på lang sikt i unde rkant av
5 000 personer.

Videre ser Vang skolekrets ut til å få et innbyggertall på ca. 4 300 innover hele prognoseperioden.

Når en vurderer p rognosen - 2018 opp mot «gamle» skolekretser, er det særlig tre skolekretser som
utmerker seg - Benterud, Hønefoss og Veien.

I de andre skolekretsene forventes det stabil og /eller moderat vekst i innbyggertallet.
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Det forventes vekst i alle funksjonelle aldersgrupper i Ringerike.

Størst økning blir det i aldersgruppene 67 år og eldre – noe som indikerer økte tjene stebehov i denne
sektoren.

I perioden 2018 til 2033 vil antall førskolebarn (1 - 5 år) øke med 400 barn – små barn er da ikke
omregnet til store barn / enheter. Dette gir økte barnehagebehov.

Elever på barnetrinnet (6 - 12 år) vokser fra 2 354 inneværende sk oleår til 2 725 elever i skoleåret
2032/33 – eller med 371 elever.

På ungdomstrinnet forventes det en elevtallsvekst i samme periode på 100 elever.

Elevtallsøkningen i grunnskolen vil være håndterbar for kommunen med de kapasitetsmessige
grepene som er ve dtatt. Videre vil trolig fornying og modernisering av skole - og barnehagekapasiteten
være et tema i framtidige økonomiplaner.
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Prognose førskolebarn (1 - 5 år)

Framtidig utvikling i barnetall (0 - 5 år)

Fødselstallene har historisk lagt mellom 240 – 290 barn pr. år. Prognosen forventer en økning i
antallet 0 - åringer til rett under 300 barn tidlig i prognoseperioden til nærmere 3 50 barn pr. år på lang
sikt.

Dette gir en moderat vekst i utviklingen av barn etallet og førskolebarna i kommunen de nærmeste
årene og en litt større vekst utover i perioden . Samlet øker gruppen 0 - 5 år med 480 barn og gruppen
1 - 5 år øker med 400 barn.

Gruppen 0 - 5 år vil være under 2000 barn til 2028. Etter dette har kommunen et dem ografisk potensial
for stor vekst i antall førskolebarn. Dette er langt fram og vil derfor være usikre anslag.

I figuren under ser vi utviklingen i 0 - 5 åringene etter hver enkelt skolekrets. Ikke uventet, vil Benterud
(nye inntaksområder) ha flest barneha gebarn boende i kretsen i hele prognoseperioden. Nest største
krets blir Ullerål, mens Vang blir tredje største krets med tanke på førskolebarn. Også førskolebarna i
Veien skolekrets får stor vekst innover prognoseperioden. Veien er den kretsen med størst prosentvis
vekst i førskolebarn og kan på lang sikt bli den nest største skolekretsen med bosatte førskolebarn.

Også i eksisterende Hønefoss krets kan det være et langsiktig potensial for stor vekst i antall
førskolebarn.

For resten av skoleområdene forv entes det stabil utvikling og moderat vekst av førskolebarn.
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Lyseblått i figuren over markerer historiske år. Antall 0 - 5 åringer kan passere 2000 barn i 2028.
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Prognose elevtall – nye skolekretser og
inntaksområder

Figurene under viser Norconsults pr ognose fordelt på nye skolekretser etter barnetrinn og
ungdomstrinn. Prognosen for skoleåret 2018/19 baserer seg i stor grad på registrerte elevtall i
kommunen ved utgangen av skoleåret 2017/18.

Hele kommunen

Ringerike kan forvente en mindre elevtallsve kst innover store deler av prognoseperioden. Figuren
over viser utviklingen av alle bosatte elever i kommunen – inkludert elever som går i private
grunnskoletilbud.

Det er bosatt 3 375 elever inneværende skoleår 2017/18. I skoleåret 2032/33 har denne elev massen
et potensial til å øke til nesten 3 900 elever eller en vekst på 5 25 elever over 15 år. Dette gir en
gjennomsnittlig elevvekst på 35 elever pr. år.

Elevveksten i de kommunale grunnskolene vises i figuren under. Denne følger naturlig nok samme
trend som prognosen for bosatte elever.
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Elevtallsgrunnlaget i de kommunale grunnskolene utgjør inneværende skoleår 2017/18 rett over 3 300
elever – og kan øke til over 3 700 elever i skoleåret 2032/33. Dette er en vekst på over 400 elever i de
kommunale grunnskolene.
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Hønefoss skole

Hønefoss skole er vedtatt nedlagt når Ullerål skole er ferdig utb ygd i 2020. Nye inntaksområder for de
to sentrumsskolene Benterud og Ullerål, er ikke fastsatt ennå.

Hønefoss skole vil derfor ha tre skoleår igjen – før skolen i sin helhet overføres til andre s kolekretser.

I tabellen over ser vi at skolen får et elevtall på rundt 270 - 280 elever i de neste tre årene før overføring
av elever til Ullerål og Benterud.

Dersom Hønefoss skole ble videreført med gamle inntaksområder, ville elevtallet fått en utvikli ng som
figuren under. Det er elevtallet fom. skoleåret 202 0 /2 1 som overføres til Ullerål og Benterud .
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Benterud skole (ny skolestruktur)

Figuren over viser utviklingen dersom det ikke overføres elever fra Hønefoss skole i skoleåret
202 0 /2 1 . Elevtallet har da et potensial til å komme opp mot 450 elever på lang sikt. Veksten ved
Benterud skole er den største i Ringerike kommune .

Figuren over viser konsekvensene av en sammenslått Benterud skole hvor elevene fra Eikeli og
Kirkeskolen s koler er overført fom. neste skoleår 2018/19 og hvor omtrent halvparten av elevene fra
Hønefoss skole er overført fom. skoleåret 202 0 /2 1 .

Benterud vil med disse endringene i inntaksområde t få et elevtallsgrunnlag som gir mellom 500 – 600
elever innover store de ler av prognoseperioden og med et langsiktig potensial som tilsier et
elevtallsgrunnlag noe over 600 elever.
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Ullerål skole (ny skolestruktur)

Dersom skolen videreføres med sitt nåværende inntaksområde, vil skolen ha et elevtallsgrunnlag på
360 - 400 elever innover prognoseperioden. Dette er vist i figuren under.

Dersom omtrent halvparten av elevene fra Hønefoss skole overføres til Ullerål skole i skoleåret
202 0 /2 1 , vil skolen få et elevtallsgrunnlag godt over 500 elever. I de første prognoseårene vil Ullerål
skole være den største grunnskolen i kommunen.

Skolen får et elevtalls g runnlag mellom 520 - 550 elever i store deler av prognoseperioden. Dersom
kommunen øker innflytting og opprettholder høy boligbygging, vil skolen kunne ha et potensial opp
mot 600 elever på lang sikt.
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Vang skole

Vegård skole ble overført til Vang skole i skoleåret 2015/16. Derfor økningen i elevtallet dette året.

Vang skole får et stabilt elevtall i de neste fire skoleårene. Etter dette forventer prognosen en stor
elevtallsnedgang ved skolen – med et samlet elevt all på rundt 300 elever på lang sikt.

Dette gir en nedgang på 70 - 80 elever – når en sammenligner «topp» og «bunn».
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Helgerud skole

Helgerud skole får et stabilt elevtall på kort og mellomlang sikt. Slik de demografiske forutsetningene
er for skolekretsen i dag, vil dette kunne gi en mindre elevtallsnedgang mot midten av
prognoseperioden. Skolen vil på lang sikt ha et elevtallsgrunnlag på rundt 200 elever og kan få mange
trinn «på vippen» mot slutten av prognoseperioden.
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Veien skole

Veien skole får et stabilt og tilnærma likt elevtall innover store deler av prognoseperioden som for de
historiske årene. Mot slutten av perioden ligge r det godt til rette for stor elevtallsvekst, dersom
utbyggingsplanene i kretsen blir realiserte.

Skolen vil ha et elevtall rundt 200 - 220 elever i det meste av perioden.

Høy boligbygging på lang sikt kan gi et elevtall over 300 elever. Dette er langt fra m og det er derfor
knyttet usikkerhet til både utbyggingen og elevtallene .
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Tyristrand skole

Tyristrand skole får et synkende elevtall innover midten av prognoseperioden – og elevtallet vil ligge
mellom 300 – 350 elever gjennom hele perioden. Mot slutten av perioden, vil økt boligbygging i
skolekretsen gi potensial for en elevtallsvekst over 350 e lever på lang sikt. Dette er avhengig av at
kommunen tilrettelegger for boligpotensialet i byggeprogrammet.
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Nes skole

Nes skolekrets får et lite elevtallsgrunnlag gjennom hele prognoseperioden. Skolekretsen vil ligge
under 20 elever pr. år i store de ler av perioden. Det er heftet usikkerhet med de langsiktige tallene, da
det er utfordrende å lage prognoser for små skolekretser langt frem i tid.
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Sokna skole

Sokna skolekrets har et elevtallsgrunnlag mellom 140 - 160 elever innover hele prognosen. No e økt
boligbygging kan gi elevtallsvekst flere elever på lang sikt. Dette gir stabilt elevtall ved skolen.
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Hallingby skole

Hallingby skole er inne i en elevtallstopp inneværende skoleår 2017/18. Etter dette forventes en årlig
liten elevtallsnedgang innover i prognoseperioden. Elevtallsgrunnlaget vil ligge mellom 260 - 320 i
perioden.
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Haugsbygd ungdomsskole

Haugsbygd ungdom sskole rekrutterer fra barneskolene Vang og Kirkeskoledelen (ca 30%) av
Benterud .

Skolen får et elevtallsgrunnlag mellom 200 – 220 elever innover hele prognoseperioden, med enkelte
bunn - og toppår – tilsvarende utviklingen i de historiske årene.

Skolen varierer mellom 2 - 3 klasser på trinnene, men vil jevnt over ha et elevtallsgrunnlag som tilsier 3
klasser på trinnene.
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Hov ungdomsskole

Skolen får elever fra skolekretsene Hønefoss og Ullerål. Det forutsettes i prognosen at elever som bor
i nåværend e Hønefoss skolekrets går til Hov ungdomsskole også etter at Hønefoss skolekrets
fordeles mellom barneskolene Ullerål og Benterud i 2021/22.

Ved Hov ungdomsskole forventes det stor progressiv elevtallsvekst innover prognoseperioden.
Veksten tilsier et ele vtallsgrunnlag opp mot 320 elever i toppårene og kan bli en 4 parallell skole.
Sammenlignet med «bunnåret» i skoleåret 2015/16 og «toppåret» i 2025/26 gir dette en vekst på 100
elever.



Oppdragsnr . : 5161767 Dokumentnr.: 3 Versjon: 1
Befolknings - og elevtallsprognoser | 2018 - 2033

n: \ 516 \ 17 \ 5161767 \ 5 arbeidsdokumenter \ e01_prognoserevisjon 2018 \ rapport \ endelig versjon \ rapport.docx 2018 - 06 - 18 | Side 26 av 33

Veienmarka ungdomsskole

Skolen rekrutterer elever fra barneskolen e Helgerud, Veien og Eikelidelen (ca 70%) av Benterud .

Skolen vil i følge prognosen få elevtallsvekst innover hele perioden. I løpet av de neste fem
skoleårene blir det et stabilt høyt elevtall med rundt 300 elever. Fom. skoleåret 2023/24 gir prognosen
yt terligere vekst ved skolen og den har et langsiktig potensial til 320 - 330 elever.

Dette gir 4 klasser på trinnene siden det ser ut til å bli relativt stabilt elevtall på kullene.

Elever i ikke - kommunale skoler

Det finnes i dag 3 ikke - kommunale grunnskol etilbud i Ringerike kommune:

• Ringerike Steinerskole har eksistert i 25 år og er en fådelt skole med 53 elever i skoleåret
2017/18, hvorav 28 elever på barnetrinnet og 25 elever på ungdomstrinnet . Skolen er godkjent
for ca 100 elever.

• Steinsfjorden Montess oriskole har eksistert i 2 år og har 26 elever i skoleåret 2017/18. Skolen
er godkjent for i overkant av 80 elever. Skolen har bare elever på barnetrinnet, men har søkt
om utvidelse til ungdomsskole.

• Ringerike Montessoriskole ble startet opp i skoleåret 2017/18 med 39 elever på barnetrinnet.
Skolen er godkjent for ca 80 elever.

Disse skolene har ikke bar e elever fra Ringerike kommune. I prognosene for de kommunale
grunnskolene er det lagt til g runn en svakt økende avgangsandel til ikke - kommunale skoletilbud i
årene framover sammenlignet med inneværende skoleår.
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Prognose for 67 år og eldre

Norconsults prognose for de eldre innbyggergruppene viser at aldersgruppen 67 - 69 år forventes å
holde seg på et stabilt nivå innover perioden.

På kort og mellomlang sikt vil det også være stabile tall for aldersgruppen 80 år og eldre , men halvveis
i prognosen må kommunen forvente progressivt økende flere i denne aldersgruppen.

For aldersgruppen 70 - 79 år vis er prognosen høy vekst tidlig i perioden . På lang sikt gir prognosen en
utflating på rundt 3 500 personer i denne gruppen.
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I figuren under er utviklingen i de samme aldersgruppene vist som indeksert utvikling fra 201 8 og fram
til 2032.

Fra rundt 2023 og utover vil gruppen 80 år og eldre øke årlig sammenlignet med 201 8. I 2032 vil det
være 62 prosent flere personer 80 år eldre enn i dag. Dette vil kreve økt kapasitet i pleie - og
omsorgstjenestene. Hvordan denne kapasiteten skal sikres, vil være avhengi g av kommunens
strategier i pleie - og omsorgstjenestene.
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Vedlegg - tabeller
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Arkivsaksnr.: 18/3104-2  Arkiv: 014  

 

Sak: 1/18 

 

Saksprotokoll - Fastsetting av valgdag for kommunetyre- og fylkesting 2019  

 

Vedtak i Valgstyret: 

 
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 avholdes over to dager: søndag 8. september og 

mandag 9. september. 

 
 

Behandling i Valgstyret 27.09.2018: 

 

 

Avstemming: 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som Valgstyrets innstilling til Kommunestyret. 
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Valgstyret 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3104-1   Arkiv: 014  

 

 

Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkesting 2019  
 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 avholdes over to dager: søndag 8. september og 

mandag 9. september. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Stortinget har fastsatt at valgdagen for kommunestyre- og fylkesting 2019 blir mandag 9. 

september. I medhold av valglovens § 9-2(2) kan kommunestyret bestemme at det skal holdes 

valg også søndag 8. september. 

 

I Ringerike har det blitt avholdt 2-dagers valg i 2013, 2015 og 2017. 

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 ble 10,93 prosent av stemmene avlagt på 

søndag. Valgdeltakelsen var på 52,80 prosent. 

Ved Stortingsvalget i 2017 ble 15,34 prosent av stemmene avlagt på søndag. Valgdeltakelsen 

var på 74,80 prosent. 

 

Valgdeltakelsen i Ringerike har ligget under landsgjennomsnittet. På landsbasis stemte 60,20 

prosent ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015. Til stortingsvalget var valgdeltakelsen 

78,20 prosent på landsbasis. 

 

Økonomiske forhold 

 

Valgting over to dager medfører ekstra kostnader til lønn og bespisning. Ved forrige valg ble 

det avholdt valgting i Ullerål og Veien krets mellom klokken 13 og 19 på søndag. 

Tilbakemeldingene fra stemmestyreledere er at åpningstiden er tilstrekkelig.  

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget ble 38,58 prosent av stemmene i Veien krets, og 

36,07 prosent av stemmene i Ullerål avlagt på søndag. Totalt ble det avlagt 2 688 stemmer i de 

to kretsene på søndag.  

Ved avvikling av valgting på søndag i de to kretsene påløper det en ekstra kostnad på om lag 

120 000 kroner.  

 

Alternative løsninger 



- 

  

Kommunen er kun forpliktet til å avholde valg mandag 9. september. Ved å avholde valg kun 

mandag, vil utgiftene i forbindelse med valggjennomføringen reduseres.  

 

Vurdering 

 

På tross av økte kostnader med to-dagers valg anbefaler valgstyrets leder at man også i 2019 

avholder valg både søndag 8. og mandag 9. september. Dette fordi valgdeltakelsen har vært under 

landsgjennomsnittet, og valgstyrets leder mener at god tilgjengelighet for velgerne vil kunne være 

med å gi økt valgdeltakelse.  

 

Vedlegg 

 

Vedtak om fastsettelse av valgdag, Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.08.2018 

 

 Kjell B. Hansen 

 leder valgstyret 

 

 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 

Valgloven § 9-2 (1) lyder:  

"Kongen fastsetter før hvert valg valgdagen til en mandag." 

 

I statsråd 16. mars 2018 er valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget fastsatt til 

mandag 9. september 2019.  

 

Hvert enkelt kommunestyre kan – i medhold av valgloven § 9-2 (2) – bestemme at det i 

vedkommende kommune skal holdes valg også søndag 8. september 2019.  

 

Departementet vil i løpet av våren fastsette forskrifter for gjennomføring av kommunestyre- 

og fylkestingsvalget 2019 for kommuner og fylkeskommuner som er berørt av 

grenseendringer. Disse kommunene og fylkeskommunene skal gjennomføre valg som om 

sammenslåinger, deling og grensejusteringer er gjennomført. Departementet vil 

forskriftsfeste at fellesnemnda får myndighet til å bestemme om det skal avholdes valg også 

på søndagen.  
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